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BAB IV 

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN 

 

4.1 Budaya Jawa 

Menurut Ensiklopedi tahun 2007 kebudayaan Jawa merupakan salah 

satu sosok kebudayaan yang tua. Kebudayaan Jawa mengakar di Jawa Tengah 

bermula dari kebudayaan nenek moyang yang bermukim di tepian Sungai 

Bengawan Solo pada ribuan tahun sebelum masehi. Fosil manusia Jawa purba 

yang kini menghuni Museum Sangiran di Kabupaten Sragen, merupakan saksi 

sejarah, betapa tuanya bumi Jawa sebagai kawasan pemukiman yang dengan 

sendirinya merupakan suatu kawasan budaya. Dari kebudayaan purba itulah 

kemudian tumbuh dan berkembang sosok kebudayaan Jawa klasik yang hingga 

kini terus bergerak menuju kebudayaan Indonesia.  

Berbicara mengenai kebudayaan dan kebudayaan Jawa secara 

khususnya, Koentjaraningrat (Pamerdi, 2010:7) menyebutkan adanya tujuh unsur 

yang terkandung di dalam sebuah kebudayaan, yaitu :  

1. Bahasa 

Bahasa di dalam budaya Jawa yang ditulis dalam jurnal Penyebab dan 

Akibat Perubahan Kebudayaan Jawa oleh Daniel Justin di Universitas 

Muhamadiyah tahun 2004, merupakan bahasa ibu bagi masyarakat Jawa. 

Bahasa Jawa tersebut terdiri dari beberapa tingkatan dengan tutur kata 

yang berbeda dan digunakan sesuai dengan kedudukan.  Tingkatan tutur 

utama yang dipakai masyarakat Jawa adalah tingkat krama dan ngoko. 

Bahasa Jawa krama itu dipakai dalam situasi formal atau dalam 

penyampaian sebuah rasa hormat kepada seseorang yang berusia jauh 
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lebih tua sedangkan bahasa Jawa ngoko itu lebih kasar dan dianggap tidak 

formal dan cocok dipakai antara teman-teman atau dengan orang yang 

seseorang sudah intim. 

2. Pengetahuan 

Sistem pengetahuan yang terdapat dalam budaya Jawa pun beraneka 

ragam. Hal ini terbukti pada peninggalan sejarah yang terdapat di Jawa 

yang berupa candi, stupa, sastra, dan adat istiadat. Contohnya candi 

Borobudur di dekat Magelang, candi Mendut, candi Pawon, Candi 

Prambanan di dekat Klaten, candi Dieng, candi Gedongsongo dan candi 

Sukuh. Teks-teks sastra yang terpahat di batu-batu prasasti, tergores di 

daun lontar dan tertulis di kitab-kitab merupakan khasanah sastra Jawa 

klasik yang hingga kini tidak habis-habisnya dikaji para ilmuwan1. 

3. Peralatan Hidup 

Di dalam sistem peralatan hidup pada masyarakat Jawa yang masih sangat 

menyatu  adalah sikap gotong royong, bersikap ramah tamah dan sopan. 

Hal ini lahir dari seorang individu dengan kesepakatan bersama, sehingga 

menjadi sebuah kebiasaan dan cirri khas bagi masyarakat Jawa dan tradisi 

tersebut yang diperkuat dari masa ke masa (Imam, Purwadi 2003:184).  

4. Mata Pencaharian Hidup 

Pertanian merupakan sektor utama perekonomian masyarakat Jawa, 

dimana mata pencaharian ini digeluti hampir sebagian besar masyarakat 

Jawa. Selain pertanian juga terdapat kawasan hutan yang digunakan 

sebagai mata pencaharian masyarakat Jawa. masyarakat Jawa juga 

                                                           
1
  Pengetahuan Jawa di dapat dari Jantra, Jurnal sejarah dan budaya tahun 2006 vol.1no.1 
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mendalami bidang industri yang dikenal sebagai industri menengah di 

Indonesia2. 

5. Organisasi Sosial 

Organisasi sosial adalah bagaimana orang-orang memberikan struktur 

dalam hubungan-hubungan dan cara hidup mereka dengan orang-orang di 

sekitarnya supaya mereka mendapat identitas dan rasa keamanan dengan 

masyarakat dan kebudayaan mereka. Organisasi sosial itu dapat 

diibaratkan pendirian yang dibangun untuk mengatur kehidupan sehari-

hari semua jiwa yang berada dalam masyarakat tertentu. Organisasi sosial 

dalam masyarakat Jawa yang sering dijumpai adalah adanya gotong 

royong, musyawarah, koperasi, dan segenap perangkat pemerintahan 

dalam suatu wilayah. Organisasi sosial tersebut masih banyak dijumpai di 

desa sedangkan di kota sudah jarang di jumpai karena masyarakat Jawa 

yang tinggal di kota sudah membaur dengan kesepakatan kota yang 

individu3. 

6. Religi 

Sebagian besar masyarakat Jawa beragama Islam 88% dan mayoritas tetap 

mempertahankan tradisi kejawen atau yang dikenal dengan istilah 

abangan. Kejawen tersebut masih dijumpai  dalam masyarakat melalui 

upacara-upacara tradisional seperti slametan dan sesajen, pernikahan, 

kematian ataupun kelahiran. Agama lain yang dianut masyarakat Jawa 

adalah Kristen Protestan 2%, Khatolik 7%, Hindu 0,5%, Budha 1% dan 

                                                           
2  Mata Pencaharian hidup di dapat dari Pengetahuan Jawa di dapat dari Jantra, Jurnal sejarah dan 
budaya tahun 2006 vol.1no.1 

3  Organisasi sosial di dapat dari  jurnal Penyebab dan Akibat Perubahan Kebudayaan Jawa   oleh 
Daniel Justin di Universitas Muhamadiyah tahun 2004 
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Konghucu 0,6%. Masyarakat Jawa dikenal dengan sikap toleransinya 

antar umat beragama4.  

7. Kesenian 

Masyarakat Jawa sangat kaya akan kesenian yang dimiliki, dari seni tari, 

lagu daerah, permainan Jawa yang disebut dolanan, dan tempat wisata 

yang merupakan salah satu tempat tujuan berwisata5. 

Dari hal yang sudah dipaparkan di atas mengenai unsur di dalam 

kebudayaan Jawa, terdapat satu hal yang menjadi hal yang menarik mengenai 

kebudayaan Jawa yaitu sistem kepercayaan yang terdapat di dalam masyarakat 

suku Jawa. Sistem kepercayaan Jawa sangatlah luas dan meliputi berbagai aspek 

yang bersifat magic atau gaib yang jauh dari jangkauan kekuatan manusia itu 

sendiri. Masyarakat Jawa jauh sebelum agama-agama masuk, mereka sudah 

meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai sebutan diantaranya 

adalah “gusti kang murbeng dumadi” yang dalam seluruh proses kehidupan orang 

Jawa pada waktu itu  selalu berorientasi pada Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada tradisi Jawa diwujudkan berdasarkan pada 

sesuatu yang nyata dan kemudian direalisasikan pada tata cara hidup dan aturan 

positif dalam kehidupan masyarakat Jawa, agar hidup selalu berlangsung dengan 

baik dan bertanggung jawab ( Astianto, Meni:2006). 

 

 

                                                           
4  Religi masyarakat Jawa di dapat dari http://www.wikipediabahasaIndonesia.com/ensiklopedia 
bebas/Jawa Tengah.html diakses 1 April 2012 pukul 23.14 

5   Kesenian masyarakat Jawa di dapat dari http://www.wikipediabahasaIndonesia.com/ensiklopedia 
bebas/Jawa Tengah.html diakses 1 April 2012 pukul 23.14 
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4.2 Budaya Tionghoa 

Istilah Tionghoa berasal dari kata kata dari bahasa Kanton, yaitu salah 

satu bahasa Cina, dan artinya adalah orang Cina dan Negara Cina. Istilah ini 

selalu dipakai oleh masyarakat Tionghoa sebelum 1965 (Suryadinata 1978: 42). 

Akan tetapi pada tahun 1965 itu, dalam pertemuan antara Jenderal penting dari 

ABRI di Bandung menghasilkan keputusan menggunakan istilah Cina ketika 

menggambarkan masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia, sehingga 

mengurangi atau menghapuskan perasaan superior. Oleh karena hal tersebut 

kemudian melatarbelakangi pengunaan istilah Cina. Masyarakat keturunan 

Tionghoa merasa istilah ini adalah hinaan dan akibatnya ketika berbicara tentang 

masyarakatnya mereka memakai istilah Tionghoa dan merasa dihina ketika istilah 

orang Cina atau Cina dipakai (Suryadinata, 1978:42-43). 

Awal mula kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia berawal pada 

masa kejayaan Kerajaan Kutai di pedalaman Kalimantan, daerah tersebut kaya 

akan hasil tambang emas, sehingga banyak dibutuhkan seseorang yang pandai 

emas. Karena kebutuhan akan pandai emas semakin meningkat, maka 

didatangkan emas dari Cina daratan, disamping itu ikut dalam kelompok tersebut 

adalah para pekerja pembuat bangunan dan perdagangan. Mereka bermukim 

menyebar mulai dari Kabupaten Kutai, Sanggau Pontianak dan daerah sekitarnya. 

Kedatangannya kedua Tionghoa ke Indonesia adalah pada masa kerajaan 

Singosari di daerah Malaka Jawa Timur6.  

Masyarakat Tionghoa di Indonesia terbagi dalam tiga golongan besar 

yaitu totok, peranakan, dan hollands spreken. Yang tergolong totok adalah 

                                                           
6  Masukanya etnis Tionghoa di Indonesia di dapat dari 
http://www.wikipediabahasaIndonesia.com/ensiklopedia bebas/Tionghoa-Indonesia.html diakses 1 
April 2012 pukul 23.44 
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mereka yang baru satu turunan di Indonesia atau salah satu orang tuanya lahir di 

Tiongkok. Yang disebut peranakan adalah yang sudah beberapa keturunan lahir di 

Indonesia. Sedangkan yang hollands spreken adalah yang bahasanya 

menggunakan bahasa Belanda, mengenakan jas dan dasi, kalau makan pakai 

sendok dan garpu, dan ketika Imlek tidak mau menghias rumah dengan pernik-

pernik yang biasa dipergunakan oleh peranakan maupun totok (Suryadinata 

2002:70). 

Sama halnya dengan kebudayaan Jawa, budaya Tionghoa pun 

memiliki tujuh unsur kebudayaan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat 

(Pamerdi, 2010:7), antara lain : 

1. Bahasa 

Menurut jurnal yang ditulis oleh Rinto Jiang dan King Hian dalam Budaya 

dan Sejarah Tionghoa tahun 2012 bahwa bahasa yang digunakan dalam 

budaya Tionghoa beranekaragam dengan dialek yang berbeda pula. 

Bahasa atau dialek yang mereka pergunakan, secara garis besar dapat di 

bagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu dialek Min yang lebih dikenal 

sebagai dialek Fu Jian atau Hokkian, dialek Yue dimana orang 

mengenalnya sebagai dialek Guang Fu atau Konghu atau Canton, dan 

dialek Ke disebut sebagai dialek Hakka. 

2. Pengetahuan 

Sama seperti kelompok Tionghoa ditulis oleh Rinto Jiang dan King Hian 

dalam Budaya dan Sejarah Tionghoa tahun 2012 di Indonesia yaitu 

Tiongkok dan peranakan maka berbeda dari asal mulanya maka berbeda 

pula pengetahuan yang mereka miliki masing-masing. Akan tetapi mereka 

tetap mempercayai mempunyai nenek moyang yang sama.  
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3. Peralatan Hidup 

Sistem peralatan hidup masyarakat Tionghoa Peranakan hampir menyatu 

dengan daerah yang mereka tempati. Dimana bahasa, cara hidup dan 

bergaul dapt menyesuaikan lingkungannya. Tionghoa Hollands Spreken 

mempunyai sistem peralatan hidup sesuai dengan kebutuhan Belanda. 

Sedangkan sistem peralatan hidup Tionghoa Totok lebih menyukai usaha 

secara pribadi dengan bekerja keras meskipun di tempat masyarakat 

keturunan bukan Tionghoa (Greif, 1991: 1-3). 

4. Mata Pencaharian Hidup 

Masyarakat Tionghoa Peranakan sebagian besar mempunyai pekerjaan 

dalam bidang pertanian, perkebunan dan perdagangan. Masyarakat 

Tionghoa Hollands Spreken pada umumnya bekerja sebagai derektur, 

manager atau mempunyai kedudukan yang tinggi pada perusahaan milik 

Belanda. Sedangkan Tionghoa Totok pada umumnya memiliki usaha 

pribadi seperti toko, bengkel, atau bahkan pabrik-pabrik (Greif, 1991:3). 

5. Organisasi Sosial 

Organisasi sosial masyarakat Tionghoa pada umumnya sangat tertutup. 

Dimana masyarakat Tionghoa meyakini untuk melanjutkan keturunannya 

sehingga mereka membuat pembatasan diri untuk sesama masyarakat 

yang beretnis Tionghoa. Hal ini terbukti pada setiap kota sebaran etnis 

Tionghoa mempunyai daerah khusus yang dinamakan pecinan, dimana 

yang tinggal dan membuka usaha dagang adalah seluruh etnis Tionghoa7. 

 

                                                           
7  Organisasi sosial etnis Tionghoa di dapat dari http://www.ratualit.blogspot.com/menengok-sejarah-
Tionghoa-di Indonesia.html diakses 2 April 10.06 
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6. Religi 

Kepercayaan tradisional Tionghoa adalah tradisi kepercayaan rakyat yang 

dipercayai oleh kebanyakan bangsa Tionghoa. Kepercayaan ini tidak 

mempunyai kitab suci resmi dan sering merupakan sinkretisme antara 

beberapa kepercayaan atau filsafat antara lain Buddhisme, Konfusianisme 

dan Taoisme. Kepercayaan tradisional Tionghoa ini juga mengutamakan 

lokalisme seperti dapat dilihat pada penghormatan pada datuk di kalangan 

Tionghoa di Sumatera sebagai pengaruh dari kebudayaan Melayu. Secara 

umum, kepercayaan tradisional Tionghoa mementingkan ritual 

penghormatan yaitu: 

- Penghormatan leluhur: Penghormatan kepada nenek moyang merupakan 

intisari dalam kepercayaan tradisional Tionghoa. Ini dikarenakan 

pengaruh ajaran Konfusianisme yang mengutamakan bakti kepada orang 

tua termasuk leluhur jauh. 

 - Penghormatan dewa-dewi: Dewa-dewi dalam kepercayaan tradisional 

Tionghoa tak terhitung jumlahnya, ini tergantung kepada popularitas sang 

dewa atau dewi. Mayoritas dewa atau dewi yang populer adalah dewa-

dewi yang merupakan tokoh sejarah, kemudian dikultuskan sepeninggal 

mereka karena jasa yang besar bagi masyarakat Tionghoa di zaman 

mereka hidup. Kepercayaan tradisional tersebut masih dilaksanakan oleh 

Tionghoa di Indonesia tetapi mereka juga menganut agama yang berada di 

Indonesia8.  

  

                                                           
8  Religi masyarakat Tionghoa di dapat dari http://www.wikipwdiaIndonesia.id/ensiklopedia -
bebas/kepercayaan Tionghoa Indonesia.hyml diakses 2 April 2012 pukul 10.44 



50 

 

7. Kesenian 

Sistem kesenian yang sangat terkenal adalah tarian barongsai atau tarian 

naga. Setiap ada pertunjukan tarian Barongsai dan Tarian Liong selalu 

saja menarik antusias tinggi dari masyarakat sekitarnya untuk 

menontonnya. Tarian barongsai sering banyak dijumpai juga pada tahun 

baru cina atau yang disebut dengan imlek (Suryadinata, 1978: 59). 

4.3 Agama Islam 

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT 

kepada Nabi Muhammad SAW untuk semua makhluk.. Agama Islam disebarkan 

oleh Nabi Muhammad SAW pada mulanya pada kalangan terbatas yakni 

kalangan keluarga dan sahabat terdekatnya dan para ulama yang mewarisi 

keIslamannya dari Nabi. Islam kemudian mulai disiarkan sekitar tahun 612 di 

Mekkah. Karena penyebaran agama baru ini mendapat tantangan dari 

lingkungannya, Muhammad kemudian pindah ke Madinah pada tahun 622. Dari 

sinilah Islam berkembang ke seluruh dunia (Hariwijaya 2004:147).  

Masuknya Islam ke Indonesia  menimbulkan berbagai teori. Meski 

terdapat beberapa pendapat mengenai kedatangan agama Islam di Indonesia, 

banyak ahli sejarah cenderung percaya bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada 

abad ke-7 berdasarkan Berita Cina zaman Dinasti Tang. Berita itu mencatat 

bahwa pada abad ke-7, terdapat permukiman pedagang muslim dari Arab di Desa 

Baros, daerah pantai barat Sumatra Utara. Abad ke-13 Masehi lebih menunjuk 

pada perkembangan Islam bersamaan dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam 

di Indonesia. Pendapat ini berdasarkan catatan perjalanan Marco Polo yang 

menerangkan bahwa ia pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan berjumpa 

dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam (Hariwijaya 2004:148). 
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Kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran agama 

dan kebudayaan Islam di Indonesia. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan 

timbulnya bandar-bandar perdagangan yang turut membantu mempercepat 

persebaran tersebut. Di samping itu, cara lain yang turut berperan ialah melalui 

dakwah yang dilakukan para mubaligh atau yang disebut walisongo. 

4.4 Agama Kristen 

Dalam jurnal yang ditulis oleh Pdt. Neny S. Rambitan,M.Th salah satu 

pendeta GKJ Jakarta pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa agama Kristen 

adalah sebuah kepercayaan yang berdasar pada ajaran, hidup, sengsara, wafat dan 

kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Almasih. Agama ini meyakini Yesus Kristus 

adalah Tuhan dan Mesias, juru selamat bagi seluruh umat manusia, yang menebus 

manusia dari dosa. Mereka beribadah di gereja dan Kitab Suci mereka adalah 

Alkitab. Agama Kristen termasuk salah satu dari agama Abrahamik yang 

berdasarkan hidup, ajaran, kematian dengan penyaliban, kebangkitan, dan 

kenaikan Yesus dari Nazaret ke surga, sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian 

Baru, umat Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan 

dalam dari Perjanjian Lama atau Kitab suci Yahudi. Kekristenan adalah 

monoteisme, yang percaya akan tiga pribadi Tuhan atau Tritunggal. Tritunggal 

dipertegas pertama kali pada Konsili Nicea Pertama (325) yang dihimpun oleh 

Kaisar Romawi Konstantin I. Agama Kristen lahir sejak awal Tuhan Yesus lahir 

yaitu abad 0 dan terus berkembang sampai Yesus wafat dan bangkit hingga 

sekarang.  
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Agama Kristen kemudian masuk dan berkembang di Indonesia melalui 

tiga tahapan, yaitu9 : 

1) Sebelum Kolonialisme Belanda 

Agama Kristen untuk pertama kalinya masuk ke Indonesia pada bagian 

pertama abad ke-17 di Sumatera Utara. Kota Barus yang dahulu disebut 

Pancur dan saat ini terletak di dalam Keuskupan Sibolga di Sumatera 

Utara adalah tempat kediaman umat Katolik tertua di Indonesia. 

2) Saat Kolonialisme Belanda 

Kristen tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis, yang kemudian 

diikuti bangsa Spanyol yang berdagang rempah-rempah, Katolik Roma 

pertama tiba pada tahun 1534, di kepulauan Maluku melalui orang 

Portugis yang dikirim untuk eksplorasi. Fransiskus Xaverius, misionaris 

Katolik Roma dan pendiri Ordo Yesuit bekerja di kepulauan Maluku pada 

tahun 1546 sampai tahun 1547.  Namun ketika Belanda mengalahkan 

Portugis tahun 1605, Belanda mengusir misionari-misionari Katolik dan 

memperkenalkan Kristen Protestan (dari aliran Calvinist Dutch Reformed 

Church), sehingga terpengaruh pada ajaran Calvinisme dan Lutheran. 

Perkembangan Kekristenan di Indonesia pada zaman itu cukup lambat. 

Hal ini dikarenakan ajaran Calvinist merupakan aliran agama Kristen yang 

memerlukan pendalaman Alkitab yang mendalam, sementara edisi Alkitab 

saat itu belum ada yang berbahasa Indonesia (bahasa Belanda). 

 

                                                           
9 Tiga tahapan masuknya agama Kristen di Indonesia di dapat dari 
http://www.BKS.blogspot.com/sejarah-agama-kristen-di Indonesia.html diakses 2 April 2012 pukul 
11.13 
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3) Sesudah Kolonialisme Belanda 

Pada abad ke 20 setelah Belanda pergi dari Indonesia, agama Kristen dan 

mulai berkembang pesat. Hal ini dimulai oleh sebuah keadaan pada tahun 

1965, ketika terjadi peralihan kekuasaan Presiden Soeharto kepada 

Presiden Soeharto. Saat itu, Komunisme dan Atheisme merupakan hal 

yang dilarang oleh pemerintah. Semua orang yang tidak beragama, 

langsung dicap Atheis, dan dengan demikian sangat mudah untuk dituduh 

sebagai pengikut Komunis. Saat itu, gereja dari berbagai aliran mengalami 

pertumbuhan jemaat yang pesat, terutama dari orang-orang sebagian besar 

beretnis Tionghoa yang berasal dari Cina, yang merupakan negara 

Komunis yang merasa tidak nyaman dengan kebijakan pemerintah 

mengenai Komunisme dan Atheisme pada saat itu. 

Pada akhir abad ke 20 sampai awal abad 21, banyak misionaris dari 

Amerika yang menyebarkan aliran Evangelican dan Pentecostal. Aliran 

yang sering disebut "Karismatik" ini merupakan aliran yang dianggap 

"modern" karena menggabungkan antara Kristen tradisional, dengan pola 

pikir modern pada zaman ini. 

 

4.5 Data Informan 

Sesuai dengan batasan informan yang sudah ditetapkan, maka peneliti 

sudah mendapatkan dua pasangan dengan karakteristik dan batasan informan 

yang sesuai, berikut tabel data informan yang akan menjadi informan dalam 

penelitian Pengaruh Kebudayaan Terhadap Proses Komunikasi Interpersonal : 
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4.5.1 Pasangan Pertama Perempuan beretnis Tionghoa – Kristen dan laki-

laki beretnis Jawa – Islam 

Tabel 4.1 

Data Informan Pasangan Perempuan Beretnis Tionghoa-Kristen dan 

Laki-laki Jawa-Islam 

Jenis Data Laki-laki Perempuan 

Nama Rizky Fanny 

Usia 22 Tahun 22 Tahun 

Etnis Jawa Tionghoa 

Agama Islam Kristen 

Lama 

Pacaran 

3 tahun 2 bulan 

14 Februari 2010 – April 2013 
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4.5.2 Pasangan kedua Perempuan beretnis Jawa-Islam dan laki-laki beretnis 

Tionghoa-Kristen 

Tabel 4.2 

Data Informan Pasangan Laki-laki Beretnis Jawa-Kristen dan 

Perempuan Tionghoa-Islam 

Jenis Data Laki-laki Perempuan 

Nama Anggi Dana 

Usia 23 Tahun 22 Tahun 

Etnis Tionghoa Jawa 

Agama Kristen Islam 

Lama 

Pacaran 

2 tahun 4 bulan 

27 Desember 2010 – April 2013 
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4.5.3 Pasangan ketiga Perempuan beretnis Jawa-Kristen dan laki-laki beretnis 

Tionghoa-Islam 

Tabel 4.3 

Data Informan Pasangan Laki-laki Beretnis Tionghoa-Islam dan 

Perempuan Jawa-Kristen 

Jenis Data Laki-laki Perempuan 

Nama David Fiskalia 

Usia 22 Tahun 21 Tahun 

Etnis Tionghoa Jawa 

Agama Islam Kristen 

Lama 

Pacaran 

2 tahun  1 bulan 

23 Maret 2011 – April 2013 
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4.5.4 Pasangan keempat Perempuan beretnis Tionghoa-Islam dan laki-laki 

beretnis Jawa-Kristen 

Tabel 4.4 

Data Informan Pasangan Laki-laki Beretnis Tionghoa-Kristen dan 

Perempuan Tionghoa-Islam 

Jenis Data Laki-laki Perempuan 

Nama Daud Diah 

Usia 23 Tahun 21 Tahun 

Etnis Jawa Tionghoa 

Agama Kristen Islam 

Lama 

Pacaran 

2 tahun 7 bulan 

12 September 2010 – April 2013 

 

 

 


