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Studi Fenomenologis: Dinamika Interaksi Identitas Sosial pada 
Pasangan Perkawinan Beda Etnis 
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Fakultas Psikologi Universitas Ciputra 
 
 

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. 
 
Kata kunci: Identias Sosial; Perkawinan Beda Etnis; Fenomenologi 
 

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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Konflik pada umumnya terjadi karena adanya prasangka yang muncul dari kedua belah pihak, baik 
prasangka dari suku pribumi terhadap etnis Tionghoa (Bachrun & Hartanto, 2000; Fischer, 2002; Lan, 1998; 
Setianto, 2010; Sudjarwoko, 2008), maupun prasangka dari etnis Tionghoa terhadap suku pribumi. Carey 
(1984), dalam laporan penelitiannya mengenai persepsi masyarakat Jawa terhadap masyarakat Tionghoa, 
menulis bahwa sebagian besar kaum priyayi masyarakat Jawa memiliki keyakinan bahwa perkawinan antaretnis 
Tionghoa dan Jawa sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan usia abu. Etnis Tionghoa dianggap memiliki abu 
yang lebih tua daripada abu suku Jawa, sehingga kualitas personal keturunan hasil perkawinan Tionghoa dan 
Jawa akan diprediksikan lebih cenderung identik dengan etnis Tionghoa. Bahkan beberapa masyarakat Jawa 
masih percaya bahwa perkawinan kaum pribumi dengan masyarakat Tionghoa adalah hal yang tabu karena 
dapat membawa kepada musibah besar. Kematian tragis putra mahkota Mangkunegara VIII, Gusti Kanjeng 
Pangeran Harya Raditya Prabukusuma, dipercaya terjadi karena keputusannya untuk menikah dengan seorang 
perempuan Tionghoa peranakan (Carey, 1984). 

Di sisi lainnya, masyarakat Tionghoa pun memiliki prasangka mengenai pandangannya terhadap suku 
pribumi, terutama Jawa. Stigma tersebut sangat terasa dalam narasi fenomenologis yang diungkapkan oleh 
subjek pada penelitian ini, misalnya pandangan bahwa laki-laki Jawa yang suka memanfaatkan perempuan 
Tionghoa dan gegabah dalam mengelola harta, suka kawin lebih dari satu istri, dan miskin. Bahkan jika 
menelisik jauh ke belakang, pesimisme mengenai perkawinan Tionghoa dan pribumi, khususnya Jawa telah 
terlukis dalam karya-karya sastra dalam bentuk roman yang ditulis oleh sastrawan-sastrawan peranakan 
Tionghoa pada awal abad ke duapuluh (Suryadinata, 1996). 

Namun demikian, tampaknya pandangan ini bergeser pada generasi yang melaksanakan perkawinan 
setelah era reformasi, dimana pembauran etnis Tionghoa dan pribumi gencar dilakukan. Ati (1999) 
mengkompilasi berbagai survey mengenai pandangan masyarakat tentang perkawinan Tionghoa dan Jawa yang 
hasilnya menjelaskan bahwa lebih dari 50% responden menyatakan cenderung lebih terbuka terhadap 
perkawinan Tionghoa dan Jawa. Artinya, ada kemungkinan bahwa perkawinan Tionghoa dan Jawa memang 
cenderung lebih diterima pada era saat ini. Perspektif tersebut pada dasarnya diakui, meskipun dikritisi oleh 
Maynard dan Merthens (1993). Sekalipun saat ini dunia telah memasuki gelombang keempat (The Fourth Wave) 
dimana arus teknologi informasi telah mengambil dominasi atas kehidupan manusia, dan seharusnya membawa 
manusia pada level kesadaran yang lebih tinggi mengenai multikulturalisme, namun apakah kekuatannya cukup 
mampu meredam kekuatan gelombang sebelumnya? 

Tingginya resistensi yang terjadi pada perkawinan beda etnis, termasuk pada pasangan Tionghoa-
pribumi, membuat isu prospek relasi perkawinan menjadi penting untuk mendapatkan perhatian dari pelaku 
perkawinan beda etnis. Pasalnya, individu yang menjalani perkawinan beda etnis tidak hanya dituntut untuk 
mampu menyatukan perbedaan-perbedaan individual yang diakibatkan oleh efek distingsi etnis, namun juga 
bagaimana mereka dapat bekerja sama mengatasi resistensi yang ditunjukkan oleh publik, terutama orangtua 
dan elemen-elemen keluarga lingkar satu lainnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ati (1999) salah satunya mencatat mengenai sedemikian kompleksnya 
area konflik yang harus dialami oleh pasangan beda etnis Tionghoa dan Jawa. Area tersebut meliputi konflik 
pada level intrapersonal seperti konflik afeksional yang meliputi perbedaan cara mengungkapkan ekspresi kasih, 
kesetiaan dan hubungan seksual, perbedaan sifat dan karakter, serta pandangan hidup. Konflik-konflik pada 
level interpersonal diantaranya adalah tentang pembagian peran dalam rumah tangga, faktor ekonomi, 
kekuasaan dan komunikasi. Sedangkan pada level antarkelompok adalah mengenai relasi dengan keluarga 
besar dan hubungan sosial. Kompleksitas konflik tersebut menegaskan pentingnya bagi pasangan untuk dapat 
bekerjasama dalam berbagai segi. Manajemen konflik yang tidak berhasil diselesaikan dengan tepat akan 
cenderung membawa akibat adanya rasa kesepian yang mendalam yang dialami oleh pasangan suami-istri 
yang berasal dari dua budaya yang berbeda (Yum, 2003). 

Penelitian Fiske (2000) mengenai teori relasional komplementer menunjukkan tingginya urgensi bagi 
individu yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda untuk mampu bekerjasama secara komplementer 
dalam mengelola diversitas kultural secara kolaboratif, sehingga mampu membuat mereka lebih adaptif dalam 
mengelola konflik-konflik yang muncul dalam relasi. Ketidakmampuan dalam bekerja sama akan membuat 
pasangan cenderung gagal dalam memahami diversitas sebagai sebuah keniscayaan, dan terjebak dalam 
berbagai ekstrimisme kultural yang lebih condong mengarah pada salah satu pihak tertentu. 

Munculnya level intergrup sebagai salah satu unit analisis pada penelitian ini, yakni terkait dengan relasi 
interdependen pasangan perempuan Tionghoa dan laki-laki Jawa terhadap lingkungan, khususnya orangtua, 
menunjukkan bahwa relasi perkawinan bukanlah relasi yang semata-mata bersifat diadik, namun metarelasional 
(lihat Fiske, 2004, 2012). Pasangan tidak hanya berfokus pada konflik-konflik pada area intra dan interpersonal, 



namun juga upaya mengatasi prasangka dan menunjukkan otonomi mereka. Pada perkawinan beda etnis 
Tionghoa dan Jawa, pentingnya perilaku yang interdependen dalam menghadapi konflik eksternal sangat 
berkaitan dengan orientasi masyarakat Tionghoa dan Jawa, yang mengedepankan harmoni sosial (Geertz, 
1961; Magnis-Suseno, 2003; Yao & Ho, 1993). 

Maka, pasangan suami-istri yang memiliki latar belakang beda etnis dituntut memiliki skema relasional 
yang lebih kuat dan menonjol daripada skema individual. Skema relasional yang kuat cenderung membuat 
subjek penelitian mengetahui posisi relasinya dengan pasangan, serta posisi relasi mereka di tengah-tengah 
relasi yang lain (Baldwin, 1992). Pasangan yang memiliki skema relasional akan cenderung lebih mampu secara 
efektif menunjukkan upaya dalam bekerjasama dengan pasangan. Dengan situasi kontekstual yang dibumbui 
dengan konflik dengan orangtua dan lingkungan, dan dipertegas dengan hasil-hasil penelitian yang menyatakan 
bahwa individu yang berasal dari etnis Tionghoa dikenal lebih cenderung memiliki asosiasi etnis yang kuat 
(Hariyono, 2006), cenderung memiliki motif berkuasa yang tinggi (Martaniah, 1982; Solomon, Knobloch & 
Fitzpatrick, 2003), dan cenderung memiliki perbedaan orientasi nilai-nilai sosial dengan suku pribumi (Ati, 1999; 
Hariyono, 1993; Hariyono, 2006), maka dinamika interaksi identitas sosial mereka menarik untuk dicermati. 
 
Visibilitas Perkawinan Antaretnik 
Clayton (1975 dalam Ati, 1999) merumuskan sebuah pandangan bahwa perkawinan antarkelompok dapat terjadi 
dalam komposisi tertentu. Perkawinan campur ditentukan oleh derajat kualitas hubungan kelompok terhadap 
kelompok lainnya. Kelompok yang memiliki hubungan yang keras dengan kelompok lainnya, cenderung tidak 
memperbolehkan adanya perkawinan campur yang melibatkan anggota kelompok tersebut. Mereka cederung 
memandang bahwa perkawinan yang ideal adalah perkawinan dengan anggota kelompok sendiri (homogami). 
Sebaliknya, kelompok yang cenderung dekat dengan kelompok lainnya, bias terhadap kelompok lainnya 
cenderung berkurang oleh karena kedekatan antarkelompok. Dalam kondisi ini, kelompok cenderung 
menunjukkan sikap yang permisif dalam memandang perkawinan dengan anggota kelompok lainnya. 
Berdasarkan matriks di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya pernikahan antarkelompok didasarkan pada 
pandangan sebuah kelompok terhadap kelompok lainnya.  

 
Tabel 1. Matriks Kemungkinan Perkawinan Antarkelompok 

 

 

In-group A 
Keras terhadap in-group 

lain 
Sangat Endogamis 

In-group B 
Netral terhadap in-

group lain 
Cenderung Endogamis 

In-group C 
Dekat dengan in-group lain 

Edogamis Permisif 

In-group D 
Keras terhadap in group lain 

Sangat Endogamis 

Tak ada perkawinan 
antarkelompok 

Hampir tak ada 
perkawinan 

antarkelompok 

Sedikit perkawinan 
antarkelompok 

In-group E 
Netral terhadap in-group lain 

Cenderung Endogamis 

Hampir tak ada perkawinan 
antarkelompok 

Banyak terjadi 
perkawinan 

antarkelompok 

Banyak terjadi perkawinan 
antarkelompok 

In-group F 
Dekat terhadap in-group lain 

Endogamis Permisif 

Sedikit perkawinan 
antarkelompok 

Banyak terjadi 
perkawinan 

antarkelompok 

Hampir tak ada hambatan 
dalam perkawinan 

antarkelompok 

 
Perkawinan Antaretnis dan Dinamika Persilangan Identitas 
Menurut Migdal dan Hewstone (1998), terdapat enam manifestasi efek kategori silang. Keenam efek tersebut 
akan dijelaskan sebagai berikut: (1) Kategori diferensiasi model reduksi. Situasi kategori silang akan 
menyebabkan adanya konvergensi diantara kategori, dengan efek berupa pelemahan antarkedua kelompok dan 
adanya divergensi di dalam kategori, yang dapat menimbulkan pelemahan di dalam anggota kelompok. Efek ini 
akan lebih kuat ketika karakteristik kategori memiliki banyak kesamaan. (2) Kategori diferensiasi model eliminasi. 
Kategori silang menyebabkan terjadinya model diferensiasi yang menyebabkan adanya eliminasi yang 
disebabkan adanya perbedaan yang mencolok diantara kedua anggota kelompok yang sedang berinteraksi. (3) 
Adiktif. Kategori silang juga dapat menimbulkan efek divergen dan memiliki tendensi untuk melakukan 
diskriminasi. Hal ini terjadi jika anggota kelompok saling memasukkan unsur ego ke dalam relasi. (4) Kategori 
konjungsi model similaritas. Kategori silang dapat menimbulkan efek untuk melakukan diskriminasi pada 
anggota yang bukan termasuk di dalam ingrupnya, terlebih jika anggota tersebut tidak terlalu menjadi ancaman 
bagi identitas kelompok ingrup. (5) Kategori konjungsi model disimilaritas. Kategori silang dapat menimbulkan 



efek diskriminasi yang didasarkan pada seseorang yang tidak tergabung ke dalam kelompok, dan diskriminasi 
semakin kuat ketika kelompok outgrup menunjukkan ancaman yang besar terhadap ingrup. (6) Kategori 
dominan. Kategori silang juga dapat memberikan efek dominasi antara anggota kelompok yang satu terhadap 
kelompok yang lain, ketika kedua kelompok memiliki derajat kuasa tertentu dengan kondisi satu kelompok 
memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kelompok yang lain.  
Model berikutnya dalam menjelaskan mengenai efek kategori silang adalah model komposit. Model ini menurut 
Migdal dan Hewstone (1998) memiliki dua manifestasi efek sebagaimana dijelaskan pada bagian di bawah ini: 
(1) Model Hirarki. Kategori silang memberikan efek model hirarki yang disebabkan oleh adanya komposit dari 
kategori dominan dan kategori konjungsi. Artinya, salah satu dari kedua anggota kelompok yang membentuk 
relasi memiliki kekuatan yang lebih besar, dan disisi lain faktor ekternal memunculkan ancaman terhadap relasi 
tersebut. (2) Model Hirarki dengan derogasi. Kategori silang dapat memberikan efek hirarki yang disebabkan 
perpaduan antara model kategori dominan, kategori konjungsi dan adanya derogasi terhadap outgrup. Situasi ini 
terjadi ketika salah satu kelompok lebih kuat dan outgrup menunjukkan ancaman. Namun demikian, anggota 
kelompok yang terlibat relasi akan menunjukkan reaksi derogasi terhadap outgrup yang melakukan ancaman. 
 
Pertanyaan Penelitian 
Bagaimana dinamika identitas sosial pada pasangan perkawinan beda etnis? 
 

METODE 
 

Tipe Penelitian 
Fenomenologis adalah pendekatan yang menekankan pada deskripsi makna pengalaman kehidupan dari 
beberapa individu terhadap sebuah fenomena  (Creswell, 1998; Moustakas, 1994) Penelitian ini menggunakan 
pendekatan yang diarahkan untuk mengupayakan psikologi indijenus. Kim dan Berry (1993) mendefinisikan 
psikologi indijenus sebagai ilmu yang mempelajari perilaku atau pikiran penduduk asli suatu daerah. Psikologi 
indijenus menekankan penemuan fenomena dalam masyarakat sesuai dengan konteksnya. Psikologi indijenus 
adalah bagian dari tradisi pendekatan ilmiah dimana aspek yang penting dalam pendekatan ini adalah usaha 
untuk menemukan metode yang sesuai untuk mengungkap fenomena dalam suatu investigasi. Psikologi 
indijenus menggunakan analisis multi-methods (Kim & Berry, 1993). 

 
Lokasi Penelitian 
Lokasi yang dipilih pada penelitian ini adalah di Yogyakarta. Alasan dipilihnya Yogyakarta sebagai lokasi 
penelitian setidaknya didasarkan pada dua alasan, yakni alasan empiris, dan alasan psikodemografis. 
Berdasarkan sudut pandang empiris, penulis menemukan beberapa kajian penelitian mengenai perkawinan 
campur antara etnis Jawa dan etnis Tionghoa yang di Yogyakarta. Hariyono (2003) misalnya, menyatakan 
bahwa penolakan orangtua terhadap perkawinan etnis Jawa dan Tionghoa di Yogyakarta tergolong tinggi. Motif 
berkuasa pada perempuan Tionghoa juga lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki (Martaniah, 1982). 
Berdasarkan kondisi psiko-geografis, Yogyakarta juga merupakan daerah yang masih mempertahankan adat 
istiadat Jawa. Masyarakat asli Yogyakarta yang memiliki asosiasi kuat dengan etnisnya masih menghidupi nilai-
nilai Jawa, bahkan masih jamak ditemukan masyarakat yang melakukan ritual dan tradisi kesukuan lainnya 
dibanding daerah-daerah lainnya di Pulau Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat ini dipimpin oleh Sultan 
juga membawa konsekuensi-konsekuensi psikologis yang khas. Masyarakat Yogyakarta dikenal sebagai 
masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai penghormatan terhadap raja, dan berusaha untuk melestarikan 
budaya kejawen melalui aturan-aturan daerah. Yogyakarta yang didapuk sebagai kota pariwisata berbasis 
budaya membuat masyarakat Yogyakarta tetap memiliki alasan menghidupi nilai-nilai budaya Jawa. 

  
Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yakni partisipan. Subjek penelitian dalam 
penelitian ini adalah perempuan Tionghoa yang sedang menjalani kehidupan perkawinan dengan laki-laki Jawa. 
Secara khusus, subjek penelitian dalam penelitian ini memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik tersebut 
meliputi: (1) Perempuan Tionghoa. Skinner (1979) menyatakan bahwa menentukan apakah seseorang dapat 
dikategorikan sebagai etnis Tionghoa adalah hal yang tidak mudah, bahkan dalam kriteria yang paling 
sederhana sekalipun. Sekalipun di Jawa banyak etnis Tionghoa, namun jika ditelusuri kembali garis 
keturunannya, ia rupanya hanya keturunan Tionghoa oleh karena banyaknya pernikahan antaretnis di masa 
lampau. Terdapat juga beberapa yang merupakan Tionghoa murni, namun tidak dapat berbahasa Cina. Maka 



Skinner (1979) mengusulkan untuk membuat ukuran bagaimana seseorang disebut sebagai Tionghoa dengan 
menggunakan identifikasi sosial. Di Indonesia, seorang keturunan Tionghoa dianggap Tionghoa jika ia bertindak 
sebagai anggota dan mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Tionghoa. (2) Perempuan Tionghoa yang 
memiliki asosiasi yang kuat terhadap keluarga asal. Asumsi dari pernyataan ini berpijak pada penelitian Clayton 
(1975) mengenai pentingnya memahami derajat asosiasi individu dengan keluarga asalnya sehingga 
menentukan visibilitas terjadinya perkawinan campur. Secara operasional, definisi memiliki asosiasi yang kuat 
dapat diterjemahkan dengan tetap melakukan ritual-ritual kesukuan. Misalnya pada masyarakat etnis Tionghoa, 
melakukan upacara pembakaran dupa,menyelenggarakan upacara dewi bulan,  menggunakan nama Tionghoa 
sebagai nama sehari-hari, dan lain sebagainya. Sedangkan pada masyarakat Jawa, asosiasi yang kuat terhadap 
etnis bisa diterjemahkan dengan melakukan upacara nyadran, menyelenggarakan perkunjungan kubur, 
menggunakan bahasa kromo inggil dengan orangtua, dan berbagai aturan kesukuan lainnya. (3) Bersedia 
menjadi partisipan penelitian yang dibuktikan dengan kesetujuan mengisi surat kesediaan menjadi partisipan 
penelitian (informed consent). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti telah melakukan pendekatan terhadap kurang lebih 
sepuluh pasangan. Namun demikian, setelah dilakukan wawancara awal, dua pasangan menolak untuk 
berinteraksi dengan penulis, dan empat pasangan gugur karena tidak memenuhi kriteria subjek penelitian. 
Teknik penentuan partisipan dengan cara ini disebut sebagai criterion sampling (Creswell, 1998). Artinya penulis 
benar-benar memastikan bahwa calon-calon subjek penelitian yang direkrut menjadi subjek penelitian adalah 
pasangan yang benar-benar tepat menggambarkan kriteria penelitian. 

Pada pelaksanaan penelitian ini, proses pendekatan (rapport building) adalah hal yang sangat 
diperhatikan oleh penulis. Pasalnya, hampir semua subjek dalam penelitian ini mengaku bahwa tema-tema yang 
sedang penulis berusaha ungkap adalah tema-tema yang bersifat rahasia dan sensitif. Dua pasangan yang 
menolak untuk menjadi calon subjek penelitian disebabkan karena keengganan dalam mengikuti serangkaian 
proses penelitian. Kedua subjek yang menolak mengaku takut dan cenderung merasa tidak akan mendapatkan 
persetujuan dari suami karena terganggu dengan proses pengambilan data. Mereka bahkan belum bertemu 
dengan penulis, dan hanya menyampaikan ketidaksediaannya kepada informan. Kasus-kasus tersebut membuat 
penulis menyadari bahwa pencarian dan perekrutan subjek untuk penelitian ini membutuhkan strategi khusus. 
Penulis kemudian datang ke sebuah gereja, dan mendata semua perempuan Tionghoa yang terdaftar di dalam 
database jemaat tersebut. Penulis juga mengumpulkan rekan-rekan yang beretnis Tionghoa untuk memastikan 
apakah mereka mengetahui calon subjek yang potensial.  

Penulis berkenalan dengan Tama, seorang pemuda yang lahir dari perkawinan laki-laki Tionghoa dan 
perempuan Jawa. Ia pun mengumpulkan informasi dari keluarganya mengenai keluarga lain dengan komposisi 
laki-laki Jawa dan perempuan Tionghoa, dan berhasil mendapatkan empat pasangan di daerah Jogonegaran. 
Penulis bersama dengan Tama menelusuri Kampung Jogonegaran untuk bertemu dengan calon-calon subjek.   

Penolakan yang dilakukan oleh dua calon subjek sebelumnya membuat penulis mengembangkan sikap 
kehati-hatian yang tinggi. Hal ini penulis lakukan untuk mengantisipasi resistensi-resistensi yang kemungkinan 
masih akan dapat terjadi. Mengingat sulitnya mencari subjek penelitian dengan karakteristik yang tepat, maka 
penulis berupaya untuk tidak terburu-buru untuk menyampaikan maksud bahwa tujuan akhir dari perkenalan 
dengan calon subjek penelitian adalah untuk meminta kesediaan mereka menjadi subjek penelitian sebelum 
memastikan relasi dan kepercayaan antara calon subjek dan penulis berjalan dengan baik. 

Pada kenyataannya, apa yang penulis sadari ternyata benar. Hampir semua subjek pada penelitian ini 
memiliki resistensi yang cukup besar dengan penelitian. Hal ini disebabkan oleh karena adanya pengalaman 
buruk di masa lalu terkait dengan pangambilan data penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa jenjang sarjana. 
Mereka mengaku terganggu dan merasa direpotkan. Hal ini membuat penulis mendesain agar waktu-waktu 
pelaksanaan wawancara juga dapat dilakukan dengan efektif tanpa mengganggu aktivitas mereka.  

Subjek penelitian yang bersedia diwawancarai, sekaligus diikuti kegiataannya adalah OTL dan Lina. 
Penulis memiliki kesempatan untuk mengikuti aktivitas harian dan terlibat di dalamnya. Namun, subjek Ani dan 
Hwa tidak memberikan penulis cukup banyak waktu untuk berkunjung di luar jam wawancara. Penulis 
mengantisipasi hal ini dengan cara berkenalan dengan anggota keluarganya seperti anak, menantu maupun 
keponakan dan membuat jadwal bertemu dan melakukan proses wawancara. Penulis juga menanyakan 
visibilitas untuk mengakses artefak yang dimiliki oleh anggota keluarga subjek penelitian tersebut. 
  



 
 

Tabel 2. Partisipan Penelitian 

Aspek Profil OTL dan EFN Ani dan Tomo Lina dan Indra Hwa dan Erwin 

Tahun 

Perkawinan 

2004 

(9 tahun) 

1976 

(37 tahun) 

1998 

(15 tahun) 
1991 

(22 tahun) 

Usia Menikah 
33 tahun VS 

33 tahun 
20 tahun VS 

23 tahun 
29 tahun VS 

35 tahun 
20 tahun VS 

23 tahun 

Status Sosial 
Pemilik Toko VS 

Tukang Sablon 

Karyawan Toko VS 

Trah Kraton-PNS 

Tutor Les Privat VS 

Editor Penerbitan 

Buku 

Karyawan Toko Boneka 
VS Buruh Pabrik Garmen 

 
 
Cara Pengumpulan Data 

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumen. 
(1) Wawancara. Proses bertanya akan menggunakan wawancara mendalam (in-depth interview) yang 
menanyakan pengalaman sehari-hari subjek penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Moustakas (1994) 
bahwa makna terbentuk dari pengalaman sehari-hari yang dialami oleh individu. (2) Observasi. Teknik 
pengumpulan data kedua yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
observasi. Observasi akan dilakukan dengan target amatan berupa objek yang menunjukkan adanya 
ketergantungan pada pasangan. Misalnya pengamatan terhadap simbol-simbol yang berkaitan dengan etnis 
yang dipasang di tempat kediaman subjek, pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan harian yang dilakukan 
bersama, atau artefak-artefak yang berkaitan dengan pernikahan mereka. (3) Studi dokumen. Penulis juga 
menggunakan studi dokumen untuk meneliti berbagai hal yang terkait dengan dinamika interdependensi relasi 
perkawinan mereka. Misalnya foto-foto, manuskrip, surat pribadi, dan berbagai artefak lainnya. Penulis akan 
meminta ijin untuk menggandakannya, dan menjadikan berbagai dokumen tersebut sebagai alat bantu dan 
kelengkapan analisa dan interpretasi hasil wawancara. Dari studi dokumen ini, penulis akan meneliti 
sejauhmana mana aspek dependensi bekerja dalam relasi perkawinan mereka.  

 
Prosedur Analisis dan Interpretasi Data 
Cresswell (1998) berpendapat bahwa prosedur analisis dan interpretasi data yang dikemukakan oleh Moustakas 
(1994) tepat dalam menggambarkan proses rincian analisis dan interpretasi data dengan pendekatan 
fenomenologis. Moustakas menyatakan terdapat empat tahapan dalam menganalisa dan menginterpretasikan 
data hasil wawancara.  (1) Epoche, yakni tahap dasar untuk memisahkan data partisipan dengan berbagai hal 
yang bersifat subjektif yang berasal dari peneliti. Subjektivitas peneliti dapat berupa bias, sangkaan, penilaian 
umum, penarikan simpulan yang terlalu dini, dan berbagai pemasangan data dengan norma umum. Pada bagian 
ini, setiap data merupakan manifestasi realitas yang tidak boleh diragukan kebenarannya. Data harus dipilah dari 
berbagai pengetahuan awal yang berpotensi mengotori data. Llewelyn (2003) menambahkan bahwa data yang 
deskripsikan oleh partisipan dilihat sebagai sebuah gambar utuh yang menggambarkan pengalamannya. (2) 
Reduksi Fenomenologis. Pada fase ini, data dilihat sebagai bahasa tekstural yang dilihat dari satu pihak. 
Fenomena dilihat tidak hanya dari objek eksternal, melainkan juga dari objek internal. Kualitas pengalaman 
partisipan menjadi fokus pengamatan. Penulis berusaha mengamati dan mendeskripsikan. Lalu mengamati dan 
mendeskripsikan kembali, demikian terus berulang hingga kualitas pengalaman menjadi jelas. Berbagai ukuran 
dualisme juga kerap direkomendasikan oleh para ahli (Moustakas, 1994; Llewelyn, 2003) sebagai cara untuk 
diferensiasi fenomena ke dalam deskripsi, misalnya halus-kasar, tenang-ribut, panas-dingin untuk 
menggambarkan intensitas fenomena, bentuk, ukuran, waktu, dan karakteristik spasial. Pada tahap ini, semua 
fokus penelitian seolah-olah ditempatkan ke dalam ruang khusus dan perhatian peneliti hanya pada topik dan 
pertanyaan. Proses ini, menurut Moustakas (1994) disebut bracketing. Secara operasional, penulis akan 
berupaya mendeskripsikan setiap data paparan subjek penelitian sehingga memunculkan bentuk struktural 
pengalaman. Pada fase reduksi fenomenologis ini juga terdapat fase horizontalisasi. Fase ini berbicara 
mengenai anggapan bahwa setiap fenomena yang diungkapkan oleh partisipan bisa saja saling tumpang tindih. 
Maka, diperlukan enumerasi secara horizontal dan mengabaikan data yang cenderung repetitif. Kemudian data 
yang telah disusun akan dipilah ke dalam tema-tema yang disebut Creswell (1998) sebagai kelompok makna. 
(3). Variasi Imajinatif, yang merupakan fase ketiga dalam proses analisa dan interpretasi data fenomenologis. 



Pada fase ini, peneliti berupaya untuk menemukan makna struktural yang mendasari terjadinya makna tekstural. 
Peneliti juga mencari berbagai anteseden dan kejadian yang melatarbelakangi terjadinya fenomena tersebut. 
Berbagai penyusun struktur umum, seperti perasaan partisipan, dan pemikiran mengenai fenomena yang 
dialami, serta keterikatan fenomena tersebut dengan ruang, waktu, kepentingan, kausalitas, hubungan dengan 
diri dan orang lain juga menjadi kajian yang dicermati. Peneliti juga berupaya mencari berbagai tema-tema yang 
melandasi terjadinya fenomena tersebut sehingga memicu partisipan mampu menjelaskan fenomena tersebut 
dengan baik. Llewelyn (2003) menjelaskan tahapan ini sebagai fase kontekstualisasi pengalaman dengan 
lingkungan dimana partisipan terikat ke dalam ruang dan waktu. (4) Sintesis. Tahapan terakhir adalah 
melakukan sintesis. Fase ini merupakan penyusunan berbagai gejala fenomena yang telah ditemukan pada 
bagian-bagian sebelumnya. Pada bagian ini, peneliti berupaya untuk menemukan esensi dari semua 
pengalaman yang telah dikemukakan oleh partisipan yang disajikan secara deskriptif. 

 
Kredibilitas Penelitian 

Kredibilitas dalam penelitian kualitatif menurut Creswell (1998) dapat diakomodasi dengan tiga 
pendekatan. Pertama adalah prinsip verifikasi. Artinya jenis data yang diperoleh sebagai hasil penelitian dapat 
ditemukan similaritasnya oleh peneliti lainnya yang meneliti topik yang sama. Kedua, pembaca laporan 
penelitian dapat memahami alur logika pemaknaan yang dikemukakan oleh partisipan penelitian dengan cara 
memaknainya pada pengalamannya pribadi, atau yang disebut sebagai faktor eureka. Ketiga adalah prinsip 
analisis rasional pada pengenalan spontan. Artinya apakah hal yang sama dapat ditemukan pada alur logika 
yang berbeda. Pandangan yang lain menurut Creswell (1998) adalah mengenai validitas intersubjektif. Artinya 
sejauhmana peneliti dapat memaknai sebuah fenomena berdasarkan persepsinya sendiri, hingga kemudian 
ditarik secara sentrifugal pada pemaknaan dari partisipan, dan sejauhmana terdapat persamaan dan perbedaan, 
hingga kemudian didapatkan pemaknaan secara utuh dari partisipan. 

Pada penelitian ini, penulis mengupayakan tercapainya kredibilitas data dengan merancang beberapa 
strategi, antara lain dengan melakukan triangulasi, baik triangulasi sumber informasi maupun triangulasi metode. 
Adapun triangulasi sumber informasi dilakukan dengan cara berikut ini: 
1. Meneliti historisitas keluarga partisipan penelitian (offspring family) pada keluarga sebelumnya (orangtua). 

Penulis menelusuri sejauhmana keluarga asal partisipan memiliki asosiasi yang kuat dengan budaya 
Tionghoa. Pada titik ini, penulis berusaha untuk memperoleh gambaran mengenai sejauhmana keluarga 
partisipan memiliki kepatuhan yang kuat terhadap adat bahwa perkawinan yang ideal adalah perkawinan 
sejenis, dan secara simultan memastikan bahwa keluarga tidak setuju dengan adanya perkawinan campur, 
khususnya dengan etnis Jawa. 

2. Wawancara primer dengan partisipan penelitian diverifikasi dengan wawancara terhadap pihak-pihak yang 
memiliki hubungan yang dekat dengan partisipan. Misalnya wawancara dengan suami, anak-anak, 
orangtua atau saudara. 

 
Kredibilitas penelitian ini juga ditempuh dengan melakukan triangulasi metode, yakni dengan cara 

melakukan menggalian data dengan menggunakan metode yang berbeda. Selain wawancara mendalam, 
dengan melalui persetujuan partisipan, penulis juga akan menggunakan analisis dokumen untuk meneliti 
berbagai dokumen terkait relasi perkawinan pada pasangan tersebut.  
 

HASIL DAN DISKUSI 
 

Persoalan mengenai perbedaan identitas etnis membawa implikasi dalam relasi perkawinan perempuan 
Tionghoa dengan laki-laki Jawa pada penelitian ini. Pasalnya, identitas merupakan hal utama yang harus 
diperjelas sehingga para subjek mampu menampilkan representasi sosial mengenai identitas etnis mereka yang 
baru kepada lingkungan sekitar. Apakah para subjek penelitian mampu secara efektif berkonsolidasi meleburkan 
perbedaan identitas etnis mereka? Jawaban dari pertanyaan tersebut terpapar dalam variasi manifestasi pada 
tema identitas ini. Keputusan untuk menikah dengan laki-laki Jawa membuat para perempuan Tionghoa yang 
menjadi subjek dalam penelitian ini menemukan bahwa etnis telah menjadi aspek yang berpotensi 
menghadirkan konflik dalam relasi perkawinan yang sedang dijalani. Setidaknya masing-masing pihak, baik 
suami maupun istri menjalankan dua peran. Di sisi yang satu, setiap individu harus menjalankan peran untuk 
membangun relasi perkawinan dengan konsekuensi penyatuan perbedaan identitas etnis, namun di sisi yang 
lain mereka masih merupakan bagian dari etnis yang masih mengikuti berbagai adat dan ritus-ritus tertentu 
sebagai hasil trasmisi dari generasi sebelumnya. Bagian ini memotret berbagai respon individu dalam 



menyingkapi perbedaan etnis dengan pasangan yang berasal dari latar belakang etnis yang berbeda. Tema ini 
dipandang peneliti memiliki urgensi yang tinggi untuk disorot seiring dengan temuan peneliti bahwa perbedaan 
budaya ini rupanya dimaknai berbeda oleh setiap pasangan subjek penelitian. Berbagai variasi respon yang 
berhasil ditemukan muncul dalam wawancara diantaranya adalah sebagai berikut: 

 
a. Melebur (Fused) 

Variasi pertama yang ditunjukkan oleh pasangan ini dalam menyingkapi perbedaan etnis adalah melebur 
dengan etnis pasangan. Hal ini contohnya ditunjukkan oleh OTL terhadap EFN. OTL bersedia untuk belajar 
mengenai aturan-aturan yang berlaku pada suku Jawa, sebagaimana EFN bersedia belajar melakukan aturan-
aturan adat yang berlaku di etnis Tionghoa. Satu sama lain menganggap identitas etnis pasangan merupakan 
bagian dari identitas etnisnya sendiri. Kesediaan untuk mempelajari etnis pasangan dan terlibat secara aktif 
bersama pasangan menunjukkan bahwa masing-masing indentitas etnis yang dimiliki oleh individu bersifat cair. 
Baik perempuan Tionghoa maupun laki-laki Jawa, satu sama lain menyadari bahwa identitas etnis dari 
pasangan kini telah menjadi bagian dari identitas etnisnya yang baru. Pada kondisi ini, subjek penelitian tidak 
hanya memaknai relasi perkawinan sebagai legitimasi untuk mempersatukan dua individu dalam ikatan yang 
legal, namun relasi perkawinan juga bertindak sebagai pintu masuk penyatuan dua identitas etnis. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 1.  Ilustrasi Peleburan Identitas Etnis 

 
Gambar 1 di atas merupakan ilustrasi peleburan identitas etnis yang terjadi pada pasangan perempuan 

Tionghoa dan laki-laki Jawa. Perkawinan dimaknai sebagai pintu peleburan perbedaan identitas etnis, sehingga 
identitas etnis yang dimiliki oleh istri juga dianggap merupakan bagian dari identitas baru suami. Baik suami atau 
istri memiliki permeabilitas etnis untuk menjadikan semua atribut etnis pasangan menjadi identitasnya juga. 
Berdasarkan gambar tersebut, terlihat perpotongan daerah identitas perempuan Tionghoa (A) terhadap laki-laki 
Jawa (B). Relasi perkawinan mempersatukan dua identitas etnis yang berbeda sebagai satu kesatuan. Ketika 
identitas etnis melebur, seorang perempuan Tionghoa mulai memahami berbagai ritual etnis yang berlaku di 
dalam keluarga besar suami Jawa. Pada kasus OTL dan Lina, mereka mulai memperhatikan berbagai aturan-
aturan, melakukan akomodasi kognitif dan mengembangkan pemahaman-pemahaman baru. OTL mengaku, 
pada awalnya ia tidak begitu memahami aturan yang berlaku dalam keluarga EFN. Bahkan, ia terkesan 
menganggap aturan-aturan di dalam keluarga EFN cenderung tidak masuk akal. Misalnya memanggil saudara 
yang lebih muda dengan sebutan kakak hanya karena ia merupakan anak dari anak sulung kakek EFN. 
Resistensi dari OTL menunjukkan adanya proses kognitif yang terjadi pada OTL. Namun demikian, ia kemudian 
bersedia belajar untuk melakukan aturan-aturan berbasis identitas etnis tersebut. 

 
“Mas EFN juga bisa itu mengikuti (upacara Imlek). Kan mas EFN tak ajari. Ajari pei-pei. Pei-pei itu 
mengucapkan selamat, misalnya mengucapkan selamat tahun baru. Mau.” (OTL1505P1.133-135) 
 
“Iya, kalau budayaku Jawa itu kan panggilan bukan karena umur, tapi karena menang awu. Karena 
struktur anaknya dari kakakku karena menang awu, meskipun dia lebih muda. Karena kita awunya 
kalah, ya kita tetep manggil kakak. Ya Cik OTL tak kasih tahu. Ya apa salahnya sih kita manggil dia 
mbak. Daripada nanti menimbulkan yang tidak-tidak di dalam keluarga kan malah nggak enak. Dan 
Cik OTL akhirnya manut kok.” (EFN1505P1.48-54) 

 
Kebanggaan terhadap etnis tampak menjadi hal yang sangat penting bagi OTL. Hal ini ditunjukan dengan 

seringnya frekuensi OTL dalam membicarakan mengenai kebanggaan terhadap etnisnya saat proses 

Melebur 

 

 

A B 



pengambilan data. Kebanggan ini pula yang membuat OTL memiliki asosiasi yang kuat dengan etnisnya. 
Asosiasi yang kuat terhadap etnis ditunjukkan dengan berbagai pemahaman, internalisasi nilai dan keaktifan 
dalam melakukan aturan-aturan etnis seperti melakukan upacara altar dan imlek. Pemahaman yang mendalam 
mengenai kepercayaan dengan etnis membuat OTL merasakan berbagai pertentangan ketika mempelajari etnis 
Jawa EFN suaminya. Pertentangan ini disebabkan karena tidak sinkronnya ajaran yang diterima di dalam etnis 
Tionghoa dengan apa yang dipelajari pada etnis EFN. Pertentangan yang ia alami menunjukkan bahwa secara 
kognitif OTL mengalami kesadaran diri yang kuat. Davies (1998) menyatakan bahwa kesadaran diri (self-
consciousness) yang kuat membuat individu memiliki kesadaran ketidaksesuaian apabila dilandasi dengan 
kepercayaan yang kuat. Maka, munculnya perilaku-perilaku yang memunculkan adanya peleburan ini 
disebabkan karena adanya kesadaran diri bahwa perbedaan etnis yang dimiliki pasangan ini berpotensi dan 
bahkan telah menghadirkan masalah. Masalah yang muncul dari perbedaan etnis dapat diminimalisir dengan 
cara dengan sengaja membentuk kesan kepada lingkungan eksternal bahwa satu sama lain bersedia untuk 
mempelajari etnis pasangan. Kesadaran diri pulalah yang membuat OTL mampu memaknai bahwa ketika 
seorang pasangan bersedia mempelajari dan berusaha untuk melakukan etnis pasangan, hal ini menimbulkan 
impresi kepada keluarga subjek penelitian, bahwa meskipun suami subjek memiliki asosiasi yang kuat dengan 
etnisnya, ia tetap menunjukkan kemauan untuk bersatu dengan keluarga yang berasal dari latar belakang etnis 
yang berbeda. Di sisi yang lain, subjek penelitian merasa bahwa EFN bersedia untuk menghargai keberadaan 
keluarga pasangannya dan memiliki komitmen untuk melawan anggapan-anggapan yang keliru terkait dengan 
prasangka etnis yang dialamatkan kepadanya. 

Meskipun melebur, namun tampaknya subjek penelitian ini memiliki kemampuan untuk melakukan 
berbagai proses refleksi dan proses evaluasi. Proses refleksi dan evaluasi ini dilakukan untuk menentukan 
bagian mana dari aturan etnis ini yang akan diikuti oleh subjek penelitian, dan bagian mana yang tidak akan 
dilakukan. OTL menunjukkan bahwa kesediaannya untuk mempelajari aturan-aturan yang berlaku di etnis Jawa 
diharapkan mampu menunjukkan kepada ibu mertuanya bahwa ia menghormati keluarga EFN. Namun 
demikian, OTL tidak sependapat dengan semua aturan yang dilakukan oleh keluarga EFN. Pada bagian ini, OTL 
memberikan penjelasan kepada EFN bahwa tidak semua hal yang diminta oleh orangtua EFN akan ia lakukan 
karena berbagai alasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa subjek penelitian berusaha untuk melebur ke dalam 
etnis EFN dalam standar-standar tertentu. OTL menentukan standar kepatuhannya sendiri, sehingga ia tetap 
menunjukkan pengorbanannya kepada EFN, tanpa kehilangan independensinya sebagai seorang perempuan 
Tionghoa. 

 
b. Identitas Tersangkar (Nested) 

Bentuk respon kedua yang dimanifestasikan oleh subjek penelitian terkait dengan perbedaan etnis yang 
dimiliki oleh pasangan adalah bentuk peleburan yang bersifat tersangkar atau nested. Manifestasi nested yang 
ditemukan pada penelitian ini bersifat non-diadik. Artinya, keputusan perempuan Tionghoa untuk melebur 
dengan etnis pasangan, tidak mendapatkan reaksi yang serupa oleh pasangan. Contoh yang paling terlihat pada 
kategori ini misalnya adalah gambaran mengenai kesediaan Ani dalam mempelajari aturan-aturan suku Jawa 
yang berlaku dalam keluarga besar Tomo. Namun demikian, Tomo tidak bersedia untuk melakukan aturan-
aturan yang berlaku di dalam etnis Tionghoa. Ia menganggap bahwa Tionghoa adalah bagian dari identitas diri 
Ani yang tidak serta merta menjadi identitas dirinya hanya karena mereka telah menikah. Adanya penolakan dari 
orangtua Ani, dan respon yang ditunjukkan oleh Ani dan Tomo dengan melarikan diri menunjukkan bahwa 
sesungguhnya mereka menyadari bahwa perbedaan etnis telah menimbulkan persoalan dalam relasi 
perkawinan mereka.  

Ani dan Tomo kemudian memandang untuk mengatasi perbedaan etnis yang dimiliki. Mereka sepakat 
untuk memilih salah satu etnis tertentu untuk dihidupi. Etnis yang kemudian mereka pilih adalah suku Jawa. Hal 
ini setidaknya disebabkan oleh adanya beberapa faktor penunjang. Pertama, adalah alasan pemaksaan 
(coersive power). Pada relasi perkawinan Ani, Tomo memiliki daya tawar yang jauh lebih besar daripada Ani. 
Tomo memiliki keluarga yang berasal dari keturunan (trah) kraton yang sangat ia banggakan. Implikasinya, 
menghidupi ritual dan nilai-nilai Jawa adalah sebuah keniscayaan di dalam keluarga Tomo. Mengingat setelah 
menikah, Tomo masih harus tinggal bersama dengan orangtuanya, maka cara yang dilakukan Tomo untuk 
membuat Ani mampu melakukan adaptasi dengan Tomo adalah dengan melakukan pemaksaan. Jika Ani tidak 
bersedia untuk belajar berkomunikasi dalam bahasa Jawa, maka Tomo tidak bersedia untuk menjawab. 

 
“Bahkan waktu masih pacaran, kami kirim-kiriman surat, itu pakai bahasa jawa. Kalau istri saya 
membalas pakai bahasa Indonesia, nggak saya balas. Dulu nggak ada hape, adanya surat. Jadi 



adanya kirim surat pakai bahasa jawa. Kalau salah, saya betulkan. Jadi ketika ada kata-kata yang 
salah, nanti terus saya kembalikan, ini nanti yang betul begini. Jadi saya juga mengajari”. 
(TM1806P2.74-79) 

 
Pemaksaan dalam titik tertentu membuat Ani mampu belajar. Konsepsi mengenai nilai-nilai dalam 

budaya Jawa dihidupi sebagai bagian yang penting di dalam hidupnya. Pada titik tertentu, Ani bahkan 
menemukan bahwa terdapat nilai-nilai yang baik yang dapat ia temukan pada suku Jawa yang tidak ditemukan 
pada nilai Tionghoa. Misalnya mengenai aturan-aturan tata krama pada saat makan, Ani belajar mengenai 
kontrol diri. 

 
“Wong omongan saja, pakai bahasa jawa alus. Saya kan nggak bisa. Jadi kalau ada apa-apa, 
pertemuan keluarga gitu ya saya sembunyi di kamar. Memang iya, budayanya memang seperti itu. 
Itu yang agak mengganggu bagi saya sebenarnya. Menyatukan dua budaya, budaya Jawa yang 
masih kuat. Aturan-aturan masih ada. Jadi makan itu harus di meja makan. Nasi itu ngambilnya, 
nyendoknya itu harus dari yang laki-laki dulu. Harus ini dan harus itu. Ibu itu masih kayak gitu. 
Sedangkan saya sudah tidak terbiasa dengan hal itu. Itu yang saya agak kesulitan saya. Tapi karena 
saya mau, saya memang punya niat untuk masuk ke dalam keluarganya bapak, saya harus belajar, 
saya harus masuk. Nah, hal yang bagus akhirnya ya saya ikuti. Contohnya di meja makan, harus 
tertib, duduk juga harus tertib, kalau di Chinese kan sopan santunnya itu kan agak kurang. Nah, dari 
situ pada akhirnya agak belajar. Belajar bahasa jawa. Saya kan ketemu saudara-saudara daripada 
saya terkucilkan di dalam kamar, tapi saya harus belajar. Walaupun masih keliru-keliru tapi ya 
akhirnya saya malah bisa luwes.” (ANI1806P2.191-202) 

 
Pengenalan ritus etnis pasangan melalui metode pemaksaan membuat subjek penelitian mendapatkan 

stressor untuk memicu kognisinya mencari nilai-nilai positif dari etnis pasangan yang berbeda dengannya. Ani 
menilai, rasa cintanya kepada Tomo membuat ia mampu menerjemahkan pemaksaan tersebut sebagai cara 
untuk membuat interaksi dan manajemen keluarganya dapat berjalan dengan optimal.  

Kedua, adalah alasan keterasingan (alienation). Ani telah ditolak oleh keluarga. Adanya penolakan dari 
keluarga besar Ani, membuat Ani tidak memiliki keterikatan dengan keluarganya. Maka, satu-satunya cara 
adalah dengan cara melekatkan diri kepada sumber-sumber kelekatan yang baru, yakni keluarga Tomo. Ani 
memiliki berbagai konsekuensi yang harus ia tanggung sejak ia memutuskan untuk menikah dengan Tomo 
tanpa restu dari orangtuanya. Namun di sisi yang lain, Ani kini memiliki keluarga yang bersedia untuk menerima 
dia. Meskipun demikian, bentuk respon terhadap perbedaan etnis ini tidak disingkapi dengan serupa oleh Tomo. 
Tomo memandang identitas Ani sebagai etnis Tionghoa sebagai hal yang tidak dapat ia lebur dengan 
identitasnya. Ia menempatkan kecinaan Ani sebagai hal yang lain yang tidak akan ia masuki. Maka, Tomo pun 
tidak bersedia untuk turut serta berupaya untuk mengikuti ritual etnis yang dilakukan oleh Ani. 

Kemauan Ani untuk belajar budaya Tionghoa yang ternyata tidak diimbangi oleh kemauan Tomo untuk 
juga bersedia melakukan ritus etnis Tionghoa menunjukkan bahwa kondisi yang nested dalam relasi perkawinan 
antaretnis tidak selalu berbentuk seimbang secara diadik. Manifestasi nested dalam penelitian ini menunjukkan 
bahwa dependensi yang ditunjukkan oleh Ani terhadap Tomo, tidak serta-merta direspon dengan kualitas dan 
frekuensi dependensi yang serupa pada Ani. Apa respons psikologis yang kemudian ditunjukkan oleh Ani 
setelah menyadari kondisi ini? Ani kemudian menunjukkan diferensiasi diri. Ani memutuskan untuk tetap 
menghidupi nilai-nilai dan ritus-ritus Tionghoa yang ia telah terima dari orangtua dan leluhurnya. Secara konkret, 
meskipun hidup di dalam keluarga besar Tomo, Ani tetap melakukan berbagai upacara altar, pembakaran hio,  
dan tradisi-tradisi berbasis etnis lainnya. Ijin yang diberikan kepada Ani untuk tetap menghidupi nilai-nilai, serta 
ritus etnis seperti upacara altar membuat Ani merasa tenang dalam menjalani perkawinannya dengan Tomo. Ani 
tetap memiliki alasan untuk menenpatkan dirinya sebagai seorang perempuan Tionghoa yang tidak melupakan 
leluhurnya, sekaligus menunjukkan kebanggaan personal terhadap etnisnya. Kemampuan subjek penelitian 
dalam menentukan diferensiasi diri, akan membuat subjek penelitian mampu menentukan idetitas etnisnya 
dengan jelas, sehingga mampu membawa kepada kepuasan perkawinan (McNickles, 2009). 

Perbedaan etnis yang dimiliki oleh Ani dan Tomo, disingkapi oleh Ani dengan cara menghidupi dua 
dimensi etnis (bikultural), yakni etnisnya pribadi, yakni Tionghoa dan etnis suami, yakni Jawa. Sedangkan Tomo 
menggunakan cara untuk menganggap etnis Tionghoa sebagai bagian dari diri Ani, dan bukan merupakan 
bagian di dalam dirinya. Pada bentuk ini, Ani dan Tomo tampak memiliki perbedaan permeabilitas peleburan. Ani 
menunjukkan bahwa identitasnya lebih dimaknai secara permeabel, sehingga dengan mudah mengalami 
deindividuasi identitas, dengan melebur dengan etnis Tomo. Sebaliknya, identitas Tomo lebih tidak permeabel, 



sehingga identitasnya tetap dipertahankan tanpa bersedia mendapatkan resapan dari etnis Tionghoa dari 
istrinya. Permeabilitas merupakan salah satu elemen yang menentukan terjadinya peleburan identitas etnis. 
Terutama terkait dengan peleburan dengan anggota kelompok yang memiliki sejarah interaksi yang buruk. 
(Terry, Pelly, Lalonde, & Smith, 2006).  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Gambar 2.  Ilustrasi Identitas Etnis yang Tersangkar (Nested) 

 
Ilustrasi Gambar 2 di atas merupakan penggambaran identitas etnis yang tersangkar (nested). 

Berdasarkan gambar di atas dapat terlihat bahwa meskipun kedua pasangan diikat dalam sebuah perkawinan, 
namun demikian mereka tetap terikat dengan aturan etnis masing-masing. Perkawinan tidak dimaknai sebagai 
peleburan identitas. Namun demikian, suami atau istri bersedia untuk mempelajari etnis pasangannya, sekalipun 
tidak selalu mendapatkan balasan proses yang serupa. Gambar 2 tersebut juga menunjukkan bahwa identitas 
etnis tidak selalu dapat terlebur dengan sempurna. Perbedaan permeabilitas etnis menjadi kata kunci dalam 
memahami anteseden manifestasi ini terbentuk. 

 
c. Orientasi pada Kesamaan Atribut 

Bentuk ketiga yang dimanifestasikan oleh subjek penelitian dalam memandang perbedaan etnis dengan 
pasangan adalah dengan mengabaikan perbedaan dan berfokus kepada persamaan atribut. Hal ini terlihat pada 
perilaku Indra dan Lina, Hwa dan Erwin dan Lina dan Indra yang memandang kedua belah pihak cenderung 
menggunakan kesamaan agama sebagai landasan dalam beroperasional. Penggunaan atribut yang sama 
sebagai landasan operasional rumah tangga menunjukkan kepada subjek bahwa mereka perbedaan etnis yang 
mereka miliki cenderung mampu menghadirkan atau telah menjadi pemicu konflik. Dengan menggunakan 
landasan yang sama, masing-masing pihak akan merasa memiliki pilihan untuk sama-sama menempatkan relasi 
mereka di atas perbedaan yang dimiliki. Penggunaan atribut yang sama juga menunjukkan bahwa subjek tidak 
memandang etnis sebagai atribut yang secara sakral ditempatkan pada tempat tertinggi. Subjek penelitian 
cenderung sepakat untuk menempatkan atribut lain di atas etnis.  

Pada penelitian ini, landasan yang lain yang digunakan untuk menggantikan atribut etnis adalah agama. 
Tampaknya agama yang dianut oleh para subjek penelitian memiliki peran yang besar dalam menggantikan 
etnis. Ajaran-ajaran agama yang mereka gunakan secara komprehensif menyediakan berbagai aturan dalam 
bersikap. Aturan-aturan ini dimaknai oleh subjek penelitian sebagai aturan yang tidak kalah memiliki nilai yang 
luhur. Pengalaman dan latar belakang subjek penelitian sebagai seorang aktivis menjadi elemen penting bagi 
pembentukan dan penguasaan mereka mengenai aturan tata agama. Hogg (2005) menemukan kecenderungan 
relasi yang terbentuk dari individu yang memiliki latar belakang yang berbeda dapat dimulai ketika keduanya 
sepakat untuk secara kognisi mencari atribut-atribut yang sama, sehingga dapat meminimalisir efek negatif yang 
disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan. Subjek penelitian ini menempatkan kesamaan agama sebagai 
objek untuk menggeser perbedaan etnis diantara keduanya. 

Implikasinya, melalui atribut inilah segala aturan konservatif mengenai etnis mulai dilawan. Aturan-
aturan konservatif yang berasal dari etnis misalnya memilih pasangan yang berasal dari etnis yang sama, atau 
keutamaan dalam melakukan ritual etnis. Secara spesifik, agama-agama tertentu memberikan aturan yang jelas 
dalam mengatur perilaku manusia dalam menempatkan budaya di bawah kuasa pengaruh ajaran agama. Lina 
dan Indra tidak merasa berdosa ketika menikah tanpa restu orangtua karena agama mengajarkan konsep 
mengenai perkawinan yang sah. Konsepsi mengenai kuwalat yang dialamatkan oleh kolega terhadap mereka 
diidentifikasi berasal dari etnis, dan kemudian dilawankan dengan konsepsi kuwalat menurut Lina dan Indra, 
yang bersumber dari agama. Terdapat perbedaan konsep mengenai kuwalat versi lingkungan dan versi Indra. 

Nested 

A B 



Usia dan internalisasi relijius merupakan aspek dari orientasi dan kekuatan motivasi keagamaan dan spiritualitas 
seseorang (Hill & Pargament, 2003).  

 
“Kebetulan dia (Indra) cukup paham dengan tatanan di gereja kami. Tatanan iman Katolik gitu ya. 
Bahwa laki-laki dan perempuan dewasa kalau sudah mau meresmikan pernikahan kan itu kalau mau 
disarikan dalam peresmian itu kan cukup dengan dua mempelai, dua saksi dan imam, sudah. 
Sebenarnya inti personil yang terlibat dalam perkawinan itu, yang pokok itu. Andai dari keluarga 
besar bisa bersatu itu idealnya. Jadi kalau seandainya tidak pun tidak masalah. Suatu perkawinan 
resmi menurut gereja gitu lah.” (LN1505P3.64-71) 

 
Pernyataan Lina menunjukkan bahwa landasan agama menjadi dasar yang dipegang Lina dan Indra 

dalam menjalani perkawinan. Kemampuan Indra dalam menguasai doktrin keagamaan Katolik membuat Lina 
merasa tenang dalam menghadapi resistensi yang muncul terhadap mereka. Karena Lina menyadari bahwa 
resistensi yang muncul terjadi dengan basis prasangka etnis, sedangkan Lina dan Indra mengkonstruksi 
kebenaran dengan basis agama, yang memperbolehkan menikah dengan sebuah tatanan gereja yang 
mengandung unsur etnis sama sekali. 

 
Sebagai orang Katolik itu kan menikah itu kan karena cinta. God is love. Kalau dia menolak 
cinta kami jangan-jangan dia menolak Tuhan yang mempersatukan kami. Saya berdoa, 
Tuhan, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Orang-orang di sekitar kami mengatakan, 
“Kowe ora wedi kualat po?” Berbeda pendapat, menikah tanpa restu orangtua. Gitu ya? 
Aku malah kuatir malah orangtua kami yang kualat. (IDR1505P3.12-17) 
 

Selain itu, perlawanan terhadap orangtua menunjukkan bahwa Indra dan Lina memiliki komitmen untuk 
secara konsisten menghidupi nilai-nilai spiritualitas mereka sebagai landasan dalam menjalankan semua elemen 
kehidupan. Lina dan Indra menunjukkan kecenderungan untuk menilai semua aspek kehidupan mereka dengan 
standar kebenaran yang berasal dari nilai-nilai spiritualitas yang mereka pandang sebagai hal tertinggi. Dillon, 
Wink dan Fay (2003) membuktikan bahwa relijiusitas dan spiritualitas berhubungan secara positif dengan 
generativitas pada kelompok orang dewasa. Mereka yang tinggi relijiusitasnya dan spiritualitasnya memiliki 
perhatian dan komitmen generatif yang tinggi pula. 

 
“Gini, kalau dalam pengasuhan dan pendidikan anak di keluarga kami, sejak awal itu, kami kan 
sungguh menyadari kami dari latar belakang budaya yang beda, maka pembedaan itu tidak kami 
perbesar di dalam keluarga kami yang baru ini tetapi kami memilih pilar iman sebagai landasannya. 
Jadi kami seiman, maka itu yang kami pegang, nanti aku dalam mendidik anak-anakku ya yang 
sesuai dengan ajaran iman. Soal kami dari tradisi yang berbeda, nanti kita sambil jalan kita lihat 
tradisimu yang anak-anak bisa masuk, dibawa, silahkan dibawa. Tradisi Jawa kalau memang anak-
anak bisa dibawa, dikenalkan, dikenalkan. Begitu. Tetapi kami tidak menjadikan itu sebagai pilar 
keluarga kami. Jadi lebih pilar iman yang dipakai.” (LN1505P3.366-374). 

 
Maka, apa yang benar dan salah, sopan dan tidak sopan, hormat dan tidak hormat, tidak lagi 

didasarkan pada kebenaran yang diajarkan oleh etnis masing-masing, tetapi melalui apa yang diajarkan oleh 
ajaran agama yang mereka miliki. Keimanan kemudian menjadi elemen yang lebih menjadi perhatian Lina dan 
Indra untuk terus dikembangkan kualitasnya. Relasi positif yang dikembangkan oleh Indra dan Lina kemudian 
tidak dimaknai sebagai relasi yang bersifat harmonis antara Jawa dan Tionghoa, yang menurut pengakuan 
mereka bukanlah tema yang bombastis, tapi lebih kepada perwujudan keimanan mereka kepada Tuhan. Maka, 
kebutuhan untuk memelihara image positif dengan kelompok lain tidak hanya disebabkan murni karena alasan 
diri, namun juga pengembangan diri secara transenden (Pifster & Bohm, 2008). 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.  Ilustrasi Identitas Etnis yang Berorientasi pada Penggunaan Atribut yang Sama 
 
Gambar 3 di atas merupakan ilustrasi yang menunjukkan bahwa terdapat atribut yang ditempatkan 

dalam posisi yang lebih tinggi daripada atribut kultural. Meskipun suami dan istri berasal dari etnis yang sama, 
namun keduanya sepakat untuk menjadikan kesamaan atribut sebagai landasan dan acuan dalam menjalani 
relasi perkawinan sehari-hari. Atribut yang sama, yang diyakini memiliki posisi yang lebih tinggi daripada 
kebenaran yang bersumber dari etnis, membuat perempuan Tionghoa dan laki-laki Jawa memiliki identitas baru 
yang membuat mereka mampu menampilkan representasi sosial kepada lingkungan sekitar dan pihak eksternal 
lainnya. Agama yang mereka milih sebagai atribut yang sama yang memiliki nilai tertinggi di atas kebenaran 
etnis dihidupi sebagai hal yang utama dengan asosiasi yang kuat. 

Mengapa mereka sedemikian memiliki asosiasi  yang kuat dengan agama mereka? Latar belakang 
Indra dan Lina sebagai aktivis gereja memegang peranan yang penting. Indra adalah seorang yang pernah 
dipersiapkan menjadi romo, namun kemudian tidak terpilih. Sedangkan Lina, adalah seorang pimpinan paduan 
suara gereja. Aktivitas mereka yang tergolong merupakan elemen struktural yang utama dalam tataran gereja 
Katolik, yang membuat mereka harus mampu menunjukkan kemampuan dalam mengoperasionalisasikan nilai-
nilai relijiusitas yang mereka yakini dalam hidup sehari-hari.  

 
d. Esensi Nilai 

Bentuk ketiga yang dimanifestasikan oleh subjek penelitian ini terkait dengan perbedaan etnis yang 
mereka miliki adalah upaya-upaya yang terfokus untuk memandang esensi nilai dari ritual-ritual etnis yang 
dilakukan oleh pasangan dan bukan berfokus pada aktivitas ritusnya. Hal ini sangat tampak pada paparan yang 
disampaikan oleh Lina dan Indra. Lina dan Indra memandang bahwa perbedaan etnis yang mereka miliki 
menimbulkan masalah. Keduanya menyadari bahwa mereka tidak akan mampu jika diharuskan untuk melebur 
dan mengikuti berbagai ritus etnis yang dilakukan oleh pasangannya. Maka, diperlukan cara pandang yang baru 
dalam memandang ritual etnis pasangan (lihat Gambar 4). 

Bentuk interdependensi mengenai penarikan esensi ini membutuhkan kemampuan kognitif yang tinggi, 
sehingga subjek mampu melakukan proses refleksi dan evaluasi secara komprehensif. Melalui proses evaluasi 
dan refleksi inilah Indra dan Lina memandang bahwa pada dasarnya setiap ritus etnis memiliki esensi yang 
mulia. Alih-alih mengikuti ritus etnis pasangan, esensi dari ritus etnis inilah yang harus dipahami oleh pasangan 
yang memiliki latar belakang etnis yang berbeda. Sembahyang altar memiliki seperangkat tata cara ibadat. Indra 
dan Lina sepakat untuk tidak mewajibkan Indra mengikuti Lina membakar dupa. Namun, ada esensi di balik hal 
tersebut, yakni penghormatan terhadap orangtua. Maka, sebagai kompensasinya, Indra tetap hadir dan 
mengucapkan selamat kepada orangtua Lina. 

 
“Ketika saya bersama dengan Lina, saya membangun konsep baru yang harus bisa dijalani bareng. 
Ketika saya musti jalan dengan konsep itu, kasihan dia. Kalau dia jalan dengan kulturnya, ya 
kasihan aku. Kami akhirnya membangun konsep baru, termasuk mempertimbangkan kultur. 
Budayamu secara umum sudah tidak lagi menjadi perbedaan ya mengingat terjadi asimilasi, tapi 
ketika kita berbicara tentang kultur, yang terutama itu bukan normanya, tapi nilai. Kalau ada 
orangtua sedang bicara, anak lewat di tengah sambil membungkukkan badan. Mana yang paling 
penting. Badannya yang membungkuk, verbalnya yang bilang permisi, atau sikap hatinya yang 
diwujudkan dengan sikap apapun nanti. Kami bisa mendiskusikan itu. Tapi bagi saya, sikap hati tadi 
harus dipegang dulu. Soal benturan yang lain nanti bisa didiskusikan. Kalau norma yang isinya 
nggak jelas ya nggak usah. Ya buat apa. Nilai itulah yang coba kami hidupi bersama.” 
(IDR1505P1.123-136) 

Penggunaan Atribut yang Sama 
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“Lalu benturan seperti imlek datang atau tidak, bagi saya sudah tidak penting lagi. Paling penting 
adalah menghormati mamanya. Penghayatan dengan norma seperti itu sepertinya tidak nyambung. 
Saya tidak perlu drama dengan memegang hio. Malah aneh. Saya datang dan mengucapkan, “Mah 
selamat ulangtahun ya”. Itu malah mengena. Apa yang di luar itu ya tidak penting.” (IDR1505P1.136-
141) 

 
Indra dan Lina tampaknya sedang mendemonstrasikan kemampuan kognitif yang membuat mereka 

tidak terjebak dalam polarisasi antarkelompok yang dilakukan oleh orangtua Lina dalam memandang etnis 
Tionghoa dan Jawa sebagai dua kelompok yang dipandang tidak mungkin untuk bersatu dalam relasi 
perkawinan. Indra dan Lina menyadari bahwa polarisasi yang dibawa oleh orangtua Lina dapat menyebabkan 
terjadinya bias outgroup sebagaimana dijelaskan oleh Hogg (2005). Kemampuan refleksi dan evaluasi membuat 
Indra dan Lina mampu menyederhanakan variasi dan kompleksitas relasi etnis Tionghoa dan Jawa yang 
disebabkan oleh stereotype kultural yang telah terbentuk.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 4.  Ilustrasi Identitas Etnis yang Berorientasi pada Esensi Nilai 
 
Gambar 4 di atas merupakan ilustrasi yang menunjukkan bahwa perbedaan etnis yang dimiliki oleh 

pasangan tidak menjadi pusat perhatian dalam menjalani relasi perkawinan. Pasangan sepakat untuk 
mempelajari esensi dari ritus etnis masing-masing, dan melakukan esensi tersebut tanpa harus terikat untuk 
melakukan ritus etnisnya. Pasangan mencermati hal yang esensial dari pelaksanaan ritus tersebut, sehingga 
satu sama lain tidak terbentur oleh keharusan dogmatis dalam melakukan ritus. Namun demikian, nilai-nilai dari 
pelaksanaan ritus etnis pasangan tetap dilaksanakan sebagai konsekuensi dari pemaknaan yang konsisten dari 
upaya konsolidasi peleburan identitas. 

Setidaknya terdapat dua alasan yang membuat subjek penelitian ini mengambil keputusan untuk 
menempatkan esensi nilai sebagai fokus. Pertama, subjek penelitian menunjukkan hasil evaluasi kritis bahwa 
ritus etnis akan terbatas oleh waktu. Sedangkan esensi nilai bersifat permanen. Tomo memaknai bahwa 
kehidupan kini telah berubah. Dalam konteks perkawinan antaretnis, kromo bukan lagi berdiri sebagai aspek 
penting yang harus dikuasai oleh Lina dan anak-anaknya. Namun esensi dari berbahasa kromo, yakni 
penghormatan kepada orangtua inilah yang coba untuk dihidupi oleh mereka berdua.  

Alasan kedua adalah mengenai pengaruh latar belakang pendidikan dan komunitas sosial. Indra dan 
Lina menyelesaikan pendidikan di sebuah universitas yang dididik oleh para pengajar dengan latar belakang 
pendidikan di luar negeri. Hal ini membawa beberapa perubahan terhadap cara pandang Tomo dan Lina 
terhadap etnis mereka. Tomo dan Lina memandang diri mereka sebagai pasangan yang homogen, dalam 
sebuah wadah yang heterogen. Tomo dan Lina bahkan menyatakan bahwa mereka kejawaan dan kecinaan 
mereka hanyalah tampilan depan. Namun segala isinya telah sama dan selaras. 

Latar belakang pendidikan yang dimiliki Indra dan Lina memegang peranan yang penting dalam 
perubahan pandangan mengenai perbedaan etnis yang mereka miliki. Mereka tidak lagi terpaku untuk 
memandang perbedaan etnis dengan cara pandang yang konservatif. Namun Lina dan Indra telah sepakat untuk 
mulai mencari esensi yang lebih luhur dan kekal dalam memahami ritus etnis masing-masing pasangan. 

Pemahaman terhadap Esensi Nilai, dan Pengabaian terhadap Ritus 

 

A B 

ESENSI NILAI 



Habermars & Bluck (lihat McAdams, 2001) juga membenarkan bahwa guru dan teman lingkungan sekolah dan 
berbagai aspek dalam masyarakat modern mendorong seorang individu menemukan kehidupannya.  

Kesepakatan mengenai pandangan terhadap perbedaan etnis kemudian memasuki fase transmisi. 
Fokus pandangan pada esensi ritus etnis ini juga diajarkan kepada anak-anak mereka. Lina dan Indra sepakat 
untuk menjadikan pemahaman terhadap esensi ritual etnis ini sebagai aturan dan kebijakan baru yang berlaku di 
dalam rumah tangga mereka. Hal ini kemudian dibuktikan oleh Lina dan Indra dalam hal pengasuhan anak. 
Mereka sepakat untuk mengajarkan kepada anak mereka bahwa ketika mereka merayakan imlek, mereka tidak 
akan mendapatkan angpau dari orangtua. Ketika mengunjungi nenek (ibu dari Lina), anak-anak dilarang untuk 
menanyakan angpau. Kalaupun diberi, mereka menegaskan kepada anak-anak bahwa yang harus dipahami 
adalah ampau sebagai bentuk rasa sayang nenek kepada mereka, dan bukan semata-mata sebagai perhitungan 
keuntungan finansial bagi anak-anak. 

 
“Iya tapi kami berusaha untuk menanamkan kepada anak-anak bahwa mereka datang karena untuk 
menghormati engkongnya, dan bukan untuk angpaonya. Kami berusaha untuk menanamkan seperti 
itu. Meskipun secara realita itu membuat mereka senang ya. Itu musti diakui jujur bahwa hal itu 
membuat mereka senang. Tapi kami tidak ingin mereka senang hanya karena itu. Kami ingin 
menampilkan sisi lainnya. Bahwa ini menurut penanggalan Cina adalah tahun  baru. Tahun baru itu 
menghormati yang lebih tua, saling mengucap salam kepada yang lebih tua, itulah yang kami 
tekankan kepada  mereka. Kamu diberi terima kasih. Kalau tidak diberi tidak usah minta dan tidak 
usah berharap. Kami selalu menyampaikan kepada anak-anak seperti itu”. (LN1505P3. 176-184) 

 
Lina dan Indra menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk bersikap konsisten dengan model 

esensialis ini. Dengan bahasa anak, transmisi mengenai pentingnya menyadari esensi dari sebuah ritus etnis 
penting dilakukan untuk menjembatani kebingungan anak dalam mengidentifikasi identitasnya sebagai 
keturunan persilangan etnis.  

 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa interaksi identitas sosial pada 

perkawinan beda etnis bergradasi sesuai dengan asosiasi individu terhadap etnisnya. Identitas yang melebur 
(fused identity) merupakan bentuk yang terjadi karena kedua individu memiliki permeabilitas yang tinggi dalam 
menerima identitas pasangan. Sebaliknya, identitas tersangkar (nested) terjadi karena pasangan memiliki 
asosiasi kuat terhadap identitas sosial masing, sehingga satu sama lain berusaha untuk tetap mempertahankan 
identitas sosial kelompok. Identitas yang berorientasi pada kesamaan atribut dan esensi nilai merupakan 
representasi asosiasi yang moderat terhadap identitas sosialnya, sehingga mereka dapat secara interdependen 
mengabstraksikan perbedaan-perbedaan yang dimiliki dengan strategi harmonisasi. Saran untuk penelitian 
selanjutnya adalah menggunakan partisipan dengan latar belakang etnis yang  berbeda. Penelitian ini khas 
karena Tionghoa dan Jawa memiliki relasi antarkelompok yang lekat dengan prasangka dan diskriminasi di 
masa lalu, sehingga peneliti menyarankan untuk juga meneliti relasi etnis yang lain.  
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