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KATA SAMBUTAN PENYELENGGARA 

 

Salam Sejahtera bagi kita sekalian, Shalom.  

Seminar nasional dan call papers bertajuk “Merajut Keragaman Untuk Mencapai 

Kesejahteraan Psikologis dalam Konteks Society 5.0”  kita selenggarakan dengan kerjasama 

antara Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dengan Asosiasi 

Psikologi Kristiani – (APK) Indonesia,  dalam rangka menyambut Dies Natalis Fakultas 

Psikologi ke 20th. Fakultas Psikologi UKSW  pertama kali berdiri pada tanggal 23 Juni 1999; 

dan hingga saat ini telah memiliki 2 program studi yaitu S1 dan S2. Usaha yang berkelanjutan 

dari tahun ke tahun oleh seluruh pihak di fakultas dan program studi, telah memampukan 

Program S1 terakreditasi dengan peringkat A. Sebagai bagian dari semangat untuk terus 

berkontribusi bagi kemajuan perkembangan psikologi di Indonesia, Fakultas Psikologi 

mengundang para ilmuan di Indonesia untuk membagikan hasil-hasil riset dan pemikiran terbaik 

mereka melalui seminar ini. Demi tercatatnya kajian-kajian ilmiah yang ada, proceeding ini 

diterbitkan agar pemikiran-pemikiran maupun hasil riset yang telah disampaikan dalam seminar 

dapat dinikmati oleh kalangan yang lebih luas.  

Tema ini secara spesifik diangkat, dengan melihat kenyataan bahwa Indonesia memiliki 

kekayaan keragaman baik dari segi budaya, bahasa, agama, serta latar belakang kehidupan yang 

lain. Keberagaman ini bagaikan memiliki dua sisi mata uang, yang bila bisa dimanfaatkan 

dengan maksimal akan memperkaya kekayaan pengalaman kehidupan individu, mendorong 

individu untuk belajar lebih fleksibel terhadap perubahan dan perbedaan serta mengembangkan 

pribadi yang kuat mental dan kaya pengalaman. Namun sebaliknya, keberagaman juga dapat 

menjadi ancaman apabila individu gagal mensikapinya dengan positif dan tepat; menimbulkan 

kesalahpahaman, syak wasangka bahkan perpecahan. Sementara itu, perkembangan peradaban 

manusia telah sampai pada titik saat kemajuan teknologi, utamanya teknologi informasi yang 

berintegrasi dengan internet, memunculkan teknologi digital, wireless, bigdata yang 

memunculkan berbagai exponential techology seperti: a) artificial intelligence, augmented 

reality 3D printing dan robotics, b) biotechnology c) nano technology, material baru, an 

fabrikasi digital, d) networks & computing systems (cloud, big data, IoT) (Diamandis, 2012). 
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Semua kemajuan ini menimbulkan disrupsi baru, memaksa masyarakat harus siap dengan sistem-

sistem baru, pola komunikasi dan interaksi yang baru, sistem bertransaksi yang baru yang  

berubah dengan pesat, yang mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan di masyarakat, 

yang saat ini dikenal dengan konteks masyarakat 5.0. Semua hal ini perlu dikaji dari berbagai 

sisinya, agar kita bisa mengantisipasi dan menyikapi dengan bijak sehingga dapat tercapai 

kesejahteraan psikologis setiap individu di Indonesia.  

Seminar dan Call papers ini diikuti oleh 132 peserta, terdiri dari guru, dosen, utusan 

gereja, mahasiswa, peneliti, maupun praktisi, yang berasal dari berbagai daerah antara lain: Jawa 

Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Makasar, Kupang, Manado, Surabaya dan lainnya. Harapan kami 

apa yang kita diskusikan dalam seminar ini dapat meningkatkan pengetahuan kita, dan pada 

akhirnya dapat bermanfaat bagi setiap orang yang kita layani.  

Secara khusus ucapan terimakasih disampaikan kepda APK dan HIMPSI yang telah 

menjadi mitra kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini serta kepada UKSW yang telah 

mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan ini. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya juga 

disampaikan kepada segenap panitia di bawah koordinasi dari Ibu Dr. Christiana Hari 

Soethjiningsih, MS dan Ibu Dr. Susana Prapunoto, M-Psy; didukung oleh Ibu Krismi Ambarwati 

M.Psi maupun Bapak Prof. Dr. Sutarto Wijono, MA beserta para dosen, karyawan, maupun para 

mahasiswa Fakultas Psikologi UKSW yang telah bekerjakeras mewujudkan terselenggaranya 

kegiatan ini.  

Akhir kata, semoga Proceedings ini bermanfaat dan apabila ada kesalahan-kesalahan 

tertentu yang tidak kami sengaja dalam penerbitan proceeding ini, kami mohon maaf sebesar-

besarnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. 

 

Hormat kami,  

 

 

Berta Esti Ari Prasetya, S.Psi., M.A. 

Dekan Fakultas Psikologi UKSW 
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KATA PENGANTAR 

Keragaman, Kemajemukan adalah keistimewaan yang Tuhan berikan kepada bangsa 

Indonesia. Sekitar 250 juta jiwa, 17.000 pulau, 714 suku dan lebih dari 1.100 bahasa lokal, 

Indonesia termasuk urutan ke empat Negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia. Kondisi ini 

tentu membawa implikasi pada kemungkinan terjadinya pergesekan terkait persoalan budaya, 

suku, agama, bahasa, sosial-ekonomi, maupun persoalan lain terkait dengan persoalan hukum, dsb. 

Hal ini telah disadari oleh pujangga kita, Mpu Tantular yang kemudian menuliskan konsepnya 

dalam buku Sutasoma yaitu “Bhineka Tunggal Ika”.  

Kehadiran revolusi industri 4.0 semakin meningkatkan tantangan kesatuan. Kebersamaan 

membangun persatuan di tengah keragaman, bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Hal ini 

menuntut masyarakat 5.0 menyikapi keragaman ini dengan  merajut keragaman untuk 

mewujudkan kasih, antara lain untuk mencapai kesejahteraan psikologis. Dengan demikian 

perbedaan, keragaman bukan sebagai pemisah melainkan sebagai kekayaan bangsa yang tiada 

nilainya. Prosiding ini merupakan sumbangan pemikiran dari 49 Penulis Artikel yang telah hadir 

dan berperan serta mempresentasikan gagasan terbaiknya. 

Saya mengucapkan terimakasih kepada Ibu Berta Esti Ari Prasetya, S.Psi, MA (Dekan 

Fakultas Psikologi – UKSW), Bapak Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi., (Ketua Asosiasi Psikologi 

Kristiani), Bapak Yusak Novanto, SPsi, MSi. (Sekretaris Asosiasi Psikologi Kristiani) yang telah 

memfasilitasi dan mendukung penuh penyelenggaraan Seminar & Call for Papers Jumat, 2 

Agustus 2019. Ucapan terimakasih tidak terhingga kami haturkan kepada Prof. Virgo Handojo, 

Ph.D, CFLE. (dari California Baptist University), dan Ibu Eunike Sri Tyas Suci, PhD, Psikolog 

(Ketua Asosiasi Psikologi Kesehatan – HIMPSI) yang telah menghantar Seminar dan Call for 

Papers Nasional “ Merajut Keragaman untuk Mencapai Kesejahteraan Psikologis dalam Konteks 

Masyarakat 5.0.”.  

Terimakasih atas kesediaan para Reviewers Call for Papers Dr.  Christiana Hari 

Soetjiningsih, M.Si, Bapak Prof. Dr. Sutarto Wijono, MA, Ibu Krismi Ambarwati, M.Psi  

meluangkan waktu dan pikiran agar Proceedings ini dapat terbit. Ucapan terimakasih juga saya 

sampaikan kepada Bapak Timotius Iwan Susanto, S.Psi.  yang telah mendukung desain Cover 

buku Proceeding. Terimakasih juga kepada sdri. Hanny Yuliana Agnes Sesa, S.Psi., Claudya 

S.Soulisa, S.Pd., Indah Lestari, S.Kep. dan Joanne Marrijda Rugebregt, S.Psi. yang telah banyak 
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mendukung proses editing teknis buku Proceedings ini.  Kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi 

perjalanan bangsa Indonesia mengarungi Era Digital. Tuhan memberkati. 

 

Salam sejahtera,  

 

Dr. Susana Prapunoto, MA-Psy 

Editor 
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Abstrak 

Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa-Indonesia masih ada sampai sekarang. Pada makalah ini 

diskriminasi dilihat dalam konteks hubungan romantis pada pasangan Tionghoa-Indonesia dan 

Indonesia asli, khususnya dari sudut pandang mereka yang tergolong etnis Tionghoa-Indonesia. 

Metode kuantitatif dan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Namun, makalah ini hanya 

melaporkan analisis kualitatif yang diperoleh dari wawancara terhadap dua subyek dari etnis 

Tionghoa-Indonesia yang sudah menjalin hubungan romantis minimal selama 6 bulan dengan 

pasangan beretnis Indonesia asli, masing-masing dengan yang berbeda agama dan yang 

beragama sama. Hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan kerangka pikir dari Contrada, 

Ashmore, Gary, Coups, Egeth, Sewell, dan Chasse (2001) tentang faktor-faktor yang 

memengaruhi perceived discrimination. Dari wawancara diketahui bahwa intensitas perceived 

discrimination terkait dengan seberapa jauh subyek memiliki pengalaman yang menumbuhkan 

sikap tolerannya. Selain itu, kesamaan keyakinan ternyata menjadi jembatan dari perbedaan 

etnis. Implikasi dari hasil penelitian ini penting bagi pembangunan manusia Indonesia yang 

diharapkan tidak lagi membeda-bedakan individu berdasarkan etnis/suku dan agama, demi 

terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Keywords:Perceived discrimination, kualitas hubungan romantis, Tionghoa-Indonesia 
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Pendahuluan 

Etnis Tionghoa-Indonesia merupakan salah satu kelompok etnis minoritas di Indonesia 

yang jumlahnya 1,2% di Indonesia, dilansir dari situs PBS tahun 2010. Sebagai etnis minoritas, 

etnis Tionghoa-Indonesia memiliki berbagai macam pengalaman perlakuan diskriminasi dari 

etnis lainnya di Indonesia sampai sekarang. Pada kegiatan sehari-hari, masih sering dijumpai 

bentuk diskriminasi terhadap etnis Tionghoa-Indonesia. Misalnya, pencalonan Basuki tjahaja 

Purnama, atau lebih akrap disapa Ahok, yang menuai kontroversi. Dilansir dari situs Jakarta Post 

(2016), sebagaian penduduk Jakarta mengutarakan pertentangannya akan pencalonan Ahok 

sebagai Gubernur DKI Jakarta.  

Plous (2013) mengartikan diskriminasi sebagai perilaku merugikan suatu anggota 

kelompok atau memperlakukannya secara tidak adil sebagai akibat dari keanggotaannya. Ketika 

stigma yang melekat pada suatu identitas sosial menonjol, seperti melalui prasangka atau 

diskriminasi, anggota dari kelompok yang terdevaluasi cenderung merasa terancam (Steele, 

Spencer, & Aronson dalam Doyle & Molix, 2014). Walaupun demikian, perlakuan diskriminatif 

yang diterima dapat dipersepsikan secara berbeda oleh setiap individu. Mesch, Turjeman, dan 

Fishman (2008) menjelaskan bahwa perbedaan penghayatan masing-masing individu tersebut 

bisa diakibatkan dari perlakuan yang diterima individu berbeda-beda pada tiap konteks (publik, 

jaringan sosial, pertemanan, dan lainnya). Ketika individu memiliki persepsi bahwa ia 

mendapatkan diskriminasi maka hal ini disebut perceived discrimination (Mesch dkk., 2008). 

Diskriminasi yang ada kemungkinan juga terjadi dalam interaksi suatu hubungan seperti 

pertemanan, rekan kerja, dan lain-lain. Salah satu bentuk hubungan yang intim adalah hubungan 

romantis. Hubungan romantis, berbeda dengan hubungan pertemanan meskipun interaksi yang 

ada di dalamnya sama-sama secara sukarela dan sadar menjalaninya, melibatkan ekspresi afeksi 

dan intensitas yang berbeda seperti hubungan seksual (Collins, 2003; Diamond, Salvind-

Williams, & Dubé, 1999). Walaupun individu telah menunjukkan keterbukaan ketika bersedia 

menjalani hubungan romantis dengan pasangan yang berbeda etnis, dinamika dan interaksi yang 

terjadi dalam hubungannya belum tentu lepas dari diskriminasi, baik secara gamblang maupun 

subtil. Pada studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya ditemukan bahwa perceived 

discrimination memiliki efek-efek negatif yang dapat mempengaruhi kualitas hubungan romantis 

(Doyle & Molix, 2014; Bryant, Wickrama, Bolland, Bryant, Cutrona, & Stank, 2010; Cochran & 

Rhue, 1993). 
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Terdapat beberapa studi yang meneliti kualitas hubungan romantis pada kelompok 

minoritas etnis. Studi-studi tersebut menjelaskan mengenai bagaimana perceived discrimination 

dapat menjadi sebuah ancaman dalam kualitas hubungan romantis seseorang. Pada berbagai 

identitas sosial, anggota dari kelompok yang terdevaluasi secara konsisten mengalami gangguan 

dalam hubungan romantisnya dibandingkan dengan anggota kelompok mayoritas (Doyle & 

Molix, 2014). Perceived discrimination yang berasal dari stigma sosial ini merupakan sebuah 

bentuk stressor eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas hubungan romantis. Umumnya, 

stressor eksternal dari pasangan diasosiasikan dengan kepuasan hubungan yang menurun dan 

risiko pemutusan hubungan yang tinggi (Trail, Goff, Bradburry, & Karney, 2012). Efek dari 

stresor ini juga berupa fungsi kekeluargaan yang menurun karena rendahnya kemampuan 

penyesuaian diri secara psikologis dengan lingkungan yang baru (Kesler, Mickelson, & Williams 

dalam Murray, Brown, Brody, Cutrona, & Simons, 2001). 

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk melihat hubungan antara perceived 

discrimination dan kualitas hubungan romantis seseorang yang beretnis Tionghoa-Indonesia 

yang sedang menjalani hubungan romantis dengan Indonesia asli. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa-Indonesia yang masih ada berubah bentuknya 

menjadi lebih subtil. Diskriminasi yang lebih subtil ini menunjukkan bahwa masih adanya 

diskriminasi, meskipun bentuknya berubah. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat gambaran 

perceived discrimination yang didapatkan dari pasangan, gambaran kualitas hubungan romantis 

pada pasangan etnis Tionghoa-Indonesia dan Indonesia asli, serta bagaimana hubungannya 

dengan kualitas hubungan romantis yang dijalaninya. 

 

Tinjauan Teoritis 

Perceived Discrimination 

Perceived discrimination adalah pengalaman, kesadaran, kepercayaan, dan ekspektasi 

seseorang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari orang lain karena status atau latar 

belakang seseorang di lingkungan tertentu (Kim & Spencer, 2011; Mesch, et al, 2008; 

Mays,Cochran, & Rhue, 1993). Contrada, Ashmore, Gary, Coups, Egeth, Sewell, dan Chasse 

(2001) merumuskan tujuh bentuk diskriminasi yang secara eksplisit merujuk kepada diskriminasi 

etnis. 
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Verbal rejection merupakan bentuk diskriminasi yang mana seseorang mendapatkan 

komentar ofensif yang ditujukan langsung kepada orang tersebut. Avoidance merupakan bentuk 

diskriminasi yang mana seseorang dihindari karena etnis orang tersebut Exclusion merupakan 

bentuk diskriminasi yang mana seseorang ditolak atau tidak mendapatkan akses ke fasilitas 

publik karena etnisnya. Denial Of Equal Treatment merupakan bentuk diskriminasi yang mana 

seseorang mendapatkan perlakuan tidak adil dari pihak resmi karena etnisnya. Devaluating 

Action merupakan bentuk diskriminasi yang mana seseorang mendapatkan ekspektasi yang 

rendah karena etnisnya. Threat of violence merupakan bentuk diskriminasi yang mana seseorang 

mendapatkan ancaman untuk disakiti karena etnisnya. Aggression merupakan bentuk 

diskriminasi yang mana seseorang menyakiti orang lain atau barang milik orang tersebut karena 

etnisnya (Contrada dkk., 2001). 

 

Kualitas Hubungan Romantis 

Kualitas hubungan romantis ialah evaluasi pribadi mengenai sejauh mana hubungan 

romantis dapat menyediakan atau menanam pengalaman dan interaksi yang bermanfaat yang 

dipengaruhi sikap dan kepercayaan yang lebih umum pada individu mengenai hubungan 

dekat/intim (Coughlin & Wade, 2012; Ducat, 2009; Rowsell & Coplan, 2013). Menurut Ducat 

dan Zimmer-Gembeck (2010), terdapat dua subskala dan enam dimensi kualitas hubungan 

romantis. Subskala dibagi menjadi positif dan negatif yang mana pada masing-masing subskala 

terdiri dari tiga dimensi.  

Dimensi-dimensi positif terdiri dari Autonomy Support, Warmth dan Structure. Autonomy 

Support merupakan dimensi yang menunjukkan pembebasan individu untuk mengembangkan 

pilihan dan tanggung jawab yang mendukung kebutuhan psikologis dan otonominya. Warmth 

merupakan dimensi yang menunjukkan kesediaan kehangatan dan afeksi yang dapat mendukung 

kebutuhan relatedness pasangannya. Structure merupakan dimensi yang menunjukkan 

konsistensi dan kepercayaan yang mendukung perkembangan kemampuan atau kompetensi 

individu (Ducat & Zimmer-Gembeck, 2010). 

Dimensi-dimensi negatif terdiri dari Chaos, Rejection, dan Coercion. Chaos merupakan 

dimensi yang menunjukkan adanya inkonsistensi, ketidaktentuan, dan aksi yang tidak dapat 

dipercaya dari individu ke pasangannya. Rejection merupakan dimensi yang menunjukkan 

perilaku dingin berupa keengganan, permusuhan, dan pengabaian individu kepada pasangannya. 
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Coercion merupakan dimensi yang menunjukkan adanya kontrol yang berlebihan, kebosanan, 

penuntutan, dan tekanan yang tinggi dari individu ke pasangannya (Ducat & Zimmer-Gembeck, 

2010). 

 

Metode 

 Penelitian ini melibatkan dua variabel, yaitu perceived discrimination dan kualitas 

hubungan romantis. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif (korelasional) dan kualitatif 

(studi kasus), namun peneliti hanya melaporkan analisis kualitatif pada makalah ini. Penelitian 

ini mengacu pada populasi Tionghoa-Indonesia yang sedang dalam hubungan romantis yang 

tetap dengan Indonesia asli. Terdapat beberapa karakteristik subjek penelitian, di antaranya usia 

dengan rentang umur 20 sampai 40 dan minimal menjalani masa hubungan romantis setidaknya 

enam bulan. 

Peneliti menggunakan teknik snowball sampling, yang merupakan proses memilih sampel 

dengan mencari melalui jaringan/kenalan (Gravetter & Forzano, 2012). Peneliti memilih teknik 

ini karena ada asumsi bahwa topik penelitian bersifat sensitif. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan untuk mendapatkan data kualitatif ialah wawancara. Analisis tematik digunakan 

dengan tujuan dapat memahami kasus dari sudut pandang subjek dan bagaimana ia menghayati 

pengalamannya. Beberapa contoh pertanyaan yang digunakan ketika wawancara, “Apakah Anda 

pernah mendapatkan perlakuan diskriminasi dari pasangan Anda?”, “Apakah pasangan Anda 

melibatkan Anda dalam pengambilan keputusan?”, dan “Bagaimana Anda menyelesaikan 

konflik yang berkaitan dengan perbedaan etnis Anda dan pasangan?”. 

 

Hasil 

Berdasarkan hasil wawancara, baik subjek 1 dan 2 memiliki tingkat perceived 

discrimination yang rendah, kualitas hubungan romantis positif yang tinggi, dan kualitas 

hubungan romantis negatif yang rendah. Kedua subjek ini sama-sama menunjukkan keterbukaan 

dalam berkomunikasi dan memilih pasangan dengan etnis Indonesia asli. Perbedaan terletak pada 

bagaimana kedua keluarga mereka dan pasangannya menyikapi. Pada subjek 1, keluarga 

pasangannya yang tidak memberi restu karena etnis dan agama yang berbeda menjadi hambatan 

untuk melanjutkan hubungan romantis, sementara pada subjek 2 baik kedua belah pihak keluarga 

tidak menuntut kesamaan etnis tetapi agama. Perbedaan lainnya dapat dilihat pada bagaimana 
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pasangan subjek 1 tidak suka melihat budaya-budaya yang subjek 1 perlihatkan ketika sedang 

bersama etnis Tionghoa-Indonesia lainnya. Hal ini dilihat memengaruhi kualitas hubungan 

romantis mereka.  

 

Diskusi 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa tingkat Perceived Discrimination yang 

dimiliki kedua subjek rendah dan kualitas hubungan romantis positif tinggi serta kualitas 

hubungan romantis negatif rendah. Hal ini disebabkan oleh tingkat toleransi mereka yang cukup 

tinggi. Toleransi ini terbentuk terutama karena lingkungan yang beragam sejak mereka kecil 

(khusus subjek 1 ketika SMA). Pada subjek 2 tidak terlihat hubungan Perceived Discrimination 

dan kualitas hubungan romantis, namun pada subjek 1 terdapat satu konteks yang mana 

memengaruhi hubungannya dengan pasangan, yakni ketika subjek 1 memperlihatkan budaya-

budaya Tionghoa-Indonesia ketika bersama dengan teman-teman satu etnisnya. Budaya-budaya 

tersebut dilihat tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dipegang pasangannya. Hal ini dapat 

menunjukkan bahwa perbedaan nilai budaya etnis dapat memengaruhi kualitas hubungan 

romantis.  

Selain itu, agama menjadi faktor penting dalam hubungan mereka. Pada subjek 1, 

walaupun ia tidak mempermasalahkan agama, namun keluarga pasangan memberikan syarat 

keharusan memeluk agama yang sama. Hubungannya pun terancam tidak berlangsung lama. 

Sementara pada subjek 2, yang mana kedua belah pihak menyaratkan hal yang sama (satu 

agama), tidak memiliki kendala yang berkaitan dengan agama.  

Perceived discrimination yang diterima subjek 1 dari keluarga pun memengaruhi kualitas 

hubungan romantisnya. Menilik dari hal ini, perlu ditinjau kembali bagaimana hubungan antara 

perceived discrimination yang diterima dari keluarga dan kualitas hubungan romantisnya. Jadi, 

konteksnya lebih luas daripada perceived discrimination dan kualitas hubungan romantis pada 

antarpasangan. 

Hasil penelitian secara kuantitatif yang telah dilakukan membantu penelitian untuk 

mendapatkan gambaran lebih rinci. Ditemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara 

Perceived Discrimination dan dimensi-dimensi kualitas hubungan romantis positif dan hubungan 

positif antara Perceived Discrimination dan dimensi-dimensi kualitas hubungan negatif, kecuali 

dimensi coercion. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi Perceived Discrimination yang dimiliki 
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seseorang, maka semakin rendah kualitas hubungan positifnya dan semakin tinggi kualitas 

hubungan negatifnya. Terdapat beberapa studi yang bertujuan untuk melihat hubungan antara 

Perceived Discrimination dan Kualitas Hubungan Romantis. Sayangnya, studi-studi tersebut 

mengukur perceived discrimination berdasarkan sikap dan perilaku orang lain; belum ada yang 

mengukur perceived discrimination dari pasangannya. Oleh karena itu, masih sedikit 

pembahasan terkait konteks ini. Akan tetapi, adanya hubungan antara perceived discrimination 

dan kualitas hubungan romantis juga dapat dijelaskan studi-studi serupa yang menyadari bahwa 

ancaman dari identitas sosial, seperti prasangka dan diskriminasi, dapat memengaruhi kualitas 

hubungan bagi mereka yang berada di kelompok terdiskriminasi (Doyle & Mollix, 2014). 

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini, ancaman yang dimaksud berarti bukan hanya dari 

orang lain, namun juga pasangan. 

Berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang menjadi 

batasan-batasan penelitian, salah satunya tidak adanya batasan status hubungan romantis 

(pacaran, tunangan, menikah). Padahal, dinamika yang terjadi dalam bentuk hubungan tertentu 

akan berbeda. Papalia dan Feldman (2012) menjelaskan bahwa hubungan romantis pada 

pernikahan cenderung konsisten serta pasangan saling mendapatkan jaminan keterikatan yang 

mempengaruhi keadaan psikologisnya, sehingga kualitas hubungan romantis pun akan lebih 

baik. Hal ini berbeda dengan bentuk hubungan romantis berupa pacaran. Pacaran digambarkan 

secara berbeda karena melibatkan tingkat kedewasaan yang lebih rendah, pengalaman yang lebih 

sedikit, jangka waktu hubungan yang lebih pendek, dan tingkat komitmen dan ketergantungan 

yang lebih rendah (Zimmer-Gembeck, 1999; Ducat & Zimmer-Gembeck, 2010). 

Selain bentuk hubungan, penelitian ini juga tidak membedakan jenis kelamin partisipan. 

Membedakan jenis kelamin merupakan hal yang perlu dipertimbangkan karena telah banyak 

studi yang menemukan tingkat agresivitas yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. Secara 

umum, laki-laki memiliki tingkat agresivitas yang lebih tinggi (Terrell, Hill, & Nagoshi, 2008), 

yang mana mereka cenderung untuk melakukan kekerasan langsung seperti fisik dan verbal, 

sementara perempuan cenderung untuk melakukan kekerasan yang tidak langsung seperti gosip. 

Bentuk diskriminasi berkaitan dengan baik kekerasan fisik, verbal, dan hal-hal lainnya yang 

secara langsung membahayakan dan mengancam. Oleh karena itu, perlu adanya tinjauan lebih 

lanjut mengenai hubungan Perceived Discrimination dan Kualitas Hubungan Romantis dengan 

membedakan jenis kelamin. 
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Simpulan 

Berdasarkan hasil yang telah ditemukan, terdapat beberapa hal yang perlu ditinjau ulang 

pada penelitian selanjutnya. Misalnya, hubungan antara Perceived Discrimination yang diterima 

oleh masing-masing keluarga pasangan dan kualitas hubungan romantisnya. Selain itu, perlu 

juga peninjauan pola toleransi pada masyarakat dewasa ini terhadap etnis Tionghoa-Indonesia 

dan Indonesia asli.  

Mengetahui adanya hubungan antara Perceived Discrimination dan kualitas hubungan 

romantis selanjutnya dapat disusun strategi intervensi apabila masalah hubungan romantis yang 

terjadi berhubungan dengan Perceived Discrimination atau diskriminasi. Selain itu, individu 

diharapkan mengurangi Perceived Discrimination dan kualitas hubungan romantis negatif serta 

menaikkan kualitas hubungan romantis positifnya agar kedua hal tersebut dapat berhubungan 

dengan baik sehingga meningkatkan keadaan psikologisnya. 
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