
 

BAB II 

TEORI IDENTITAS SOSIAL 

 

Teori Identitas Sosial ini dipelopori oleh Henri Tajfel (1957) dalam upaya 

untuk menjelaskan prasangka, diskriminasi, konflik antar kelompok, dan perubahan 

sosial. Ciri khas Tajfel adalah non-reduksionis, yaitu membedakan antara proses 

kelompok dari proses dalam diri individu. Jadi harus dibedakan antara proses 

intraindividual (yang membedakan seseorang dari orang lain) dan proses identitas sosial 

(yang menentukan apakah seseorang dengan ciri-ciri tertentu termasuk atau tidak 

termasuk dalam suatu kelompok tertentu). 

Perilaku kelompok berbeda dari perilaku individu. Yang termasuk dalam 

perilaku kelompok antara lain ethnosentrisme, ingroup bias, kompetisi dan diskriminasi 

antar kelompok, stereotip, prasangka, uniformitas, konformitas, dan keterpeduan 

kelompok. Menurut teori ini, identitas sosial seseorang ikut membentuk konsep diri dan 

memungkinkan orang tersebut menempatkan diri pada posisi tertentu dalam jaringan 

hubungan sosial yang rumit. 

Proses-proses yang mendasari perilaku kelompok adalah kategorisasi dan 

perbandingan sosial. Hal ini memungkinkan penekanan persamaan pada hal-hal yang 

terasa sama dan penekanan pada perbedaan pada hal-hal yang terasa berbeda. Pada 

gilirannya kategorisasi dan perbandingan sosial ini meningkatkan persepsi ingroup. 

Tidak ada kebenaran yang semata-mata objektif, semua kebenaran disimpulkan dari 

perbandingan. Sebagai contoh adalah masyarakat pribumi yang bersikap negatif kepada 



 

masyarakat non-pribumi, kelompok buruh merasa ditekan oleh majikan, dan 

sebagainya. 

Teori identitas sosial ini juga digunakan untuk menjelaskan perubahan sosial 

ada tingkat makro-sosial. Menurut teori ini ada dua kemungkinan perubahan sosial, 

yaitu mobilitas sosial dan perubahan sosial itu sendiri. 

Mobilitas sosial, yaitu perpindahan individu dari kelompok yang lebih rendah 

ke kelompok yang lebih tinggi terjadi jika peluang untuk itu terbuka. Contohnya, orang 

desa merantau ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, orang tua 

menyekolahkan anaknya lebih tinggi dari pendidikannya sendiri, dan sebagainya. 

Jika kemungkinan mobilitas sosial tidak ada, kelompok bawah berusaha terus 

untuk meningkatkan statusnya sebagai kelompok. Pilihan pertama adalah dengan 

berusaha menggeser statusnya ke atas. Jika kemungkinan menggeser ke atas ini tidak 

ada, usaha yang dilakukan adalah meningkatkan citra mengenai kelompok itu agar 

kesannya tidak terlalu jelek, antara lain melalui seni dan olahraga. 

 

A. INDIVIDU DAN IDENTITAS SOSIAL 

Manusia sebagai pribadi tidak dirumuskan sebagai suatu kesatuan individu 

saja tanpa sekaligus menghubungkannya dengan lingkungan sekitarnya. Kita tidak dapat 

membungkusnya kedalam satu kesatuan individu saja yang tidak pernah bersinggungan 

dengan lingkungan. Ketika kita membicarakan identitas di situ juga kita membicarakan 

kelompok. Buat Verkuyten, gagasan tentang identitas adalah hubungan antara individu 

dengan lingkungannya (Verkuyten, 2005). Adanya identitas dapat labih memudahkan 

manusia menggambar keberadaan sesuatu sehingga dapat memberikan kemudahan 



 

manusia untuk bertindak. Suatu kepribadian akan menjadi kepribadian apabila 

keseluruhan sistem psikofisiknya termasuk bakat kecakapan dan ciri-ciri kegiatannya 

menyatakan kekhasan dirinya dalam penyesuaian dirinya dengan lingkungannya. 

Kepribadian individu, keahlian individu, ciri-ciri akan dirinya baru akan ketahuan 

kepribadianya ketika sudah melakukan interaksi dengan lingkungannya. Individu 

memerlukan hubungan dengan lingkungan yang merangsang perkembangannya atau 

memberikan sesuatu yang ia perlukan. Tanpa hubungan individu bukannlah individu 

lagi (Gerungan, 2004). Karena manusia tidak hidup sendiri tetapi hidup bersama dalam 

masyarkat dan lingkungannnya. Maka identitas terbentuk. Ini karena manusia butuh 

pengenalan diri. Identitas juga hadir supaya manusia dapat saling mengenal sesama dan 

dapat membedakan sesama. Tajfel mendefinisikan identitas sosial sebagai pengetahuan 

individu dimana dia merasa sebagai bagian anggota kelompok yang memiliki kesamaan 

emosi serta nilai (Taifel, 1979).
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Identitas sosial juga merupakan konsep diri seseorang sebagai anggota 

kelompok (Abrams & Hogg, 1990). Identitas bias berbentuk kebangsaan, ras, etnik, 

kelas pekerja, agama, umur, gender, suku, keturunan, dll. Biasanya pendekatan dalam 

identitas sosial erat kaitannya dengan hubungan interrelasionship, serta kehidupan 

alamiah masyarakat dan society (Hogg & Abrams, 1988). Kemudian, pendekatan 

identitas sosial juga mengamati bagaimana kategori sosial yang ada dalam masyarakat 

ternyata tidak terbentuk secara sejajar, tapi juga menimbulkan status sosial dan 

kekuasaan. Identitas sosial sebagai teori tidaklah berangkat dari kekosongan lalu 
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terbentuk begitu saja menjadi teori yang mengisi bidang psikologi sosial. Teori identitas 

sosial adalah evolusi teori yang keluar dari teori kategorisasi sosial. Teori kategorisasi 

sosial sendiri diperkenalkan oleh Tajfel tahun 1972.  

 

B. TEORI IDENTITAS SOSIAL 

Dalam teori identitas sosial, seorang individu tidaklah dianggap sebagai 

individu secara mutlak satu dalam kehidupannya. Individu merupakan bagian dari 

kelompok tertentu baik disadari maupun tidak disadari. Konsep identitas sosial adalah 

bagaimana seseorang itu secara sosial dapat didefinisikan (Verkuyten, 2005). Dalam hal 

identitas itu ada yang terberi, tetapi ada juga yang memang berasal dari proses 

pencarian. Identitas yang terberi contohnya saja dalam hal identitas laki-laki dan 

perempuan. Identitas Andi adalah laki-laki adalah identitas yang sudah terberi sejak 

lahir, mau atau tidak mau dia harus menerima itu.  

Namun demikian, dengan kemajuan teknologi yang ada, identitas yang 

terberipun bias diganti dengan identitas yang kita inginkan, misalnya saja yang tadinya 

Andi memiliki identitas laki-laki, namun dia memutuskan untuk merubah alat 

kelaminnya menjadi perempuan, sehingga identitas Andi sekarang adalah perempuan. 

Penjelasan tersebut sekedar contoh saja kalau terkadang kita pun tak berhak memilih 

identitas kita sendiri. karena manusia sebagai individu tidak bisa melepas keberadaanya 

dalam masyarakat maka status identitas kita pun bisa saja datang dari orang lain. Ini 

bisa timbul kerena ketika identitas terlahir, lahir pulalah perbedaan yang juga berupaya 

memberi identitas kepada orang di luar dirinya. 



 

Selain berusaha untuk mengenal identitas sendiri, manusia pun berusaha untuk 

memberikan identitas pada orang lain. Terkadang malah seorang individu tidak 

memiliki hak untuk memilih identitas yang dirasa lebih dekat dengannya. Jika orang 

lain yang mengklaim dirinya berasal dari kelompok kita, tetapi sifat yang ada padanya 

berbeda, maka orang itu kita tafsirkan bukan berasal dari kelompok kita tetapi berasal 

dari kelompok lain yang sesuai dengan kategorinya. 

Memang, sebuah identitas hadir karena manusia butuh untuk dikategorikan 

sesuatu. Dengan begitu, identitas sosial juga melibatkan pula kategori dan menetapkan 

seseorang ke dalam struktur sosial atau wilayah sosial tertentu yang besar dan lebih 

lama ketimbang situasi particular lainnya. Jelas saja kategorisasi dan penetapan 

terhadap posisi seseorang sangatlah dibutuhkan, kalau tidak, bagaimana dia bias 

membedakan yang satu dengan yang lainnya. Ketika kategorisasi terbentuk, perbedaan 

tentunya tidak dapat dihindari (Tajfel, 1972). Identitas sosial menjadi relevan ketika satu 

dari kategori melibatkan juga satu diri yang ikut berpartisipasi terhadap dorongan pada 

diri lain yang berasal dari kelompok yang sama (Abrams & Hoggs, 1990). Misalnya saja 

dorongan semangat untuk atlit olahraga yang berasal dari daerah yang sama. Dorongan 

pemberian semangat tersebut terjadi karena sang atlit membela kelompok yang mereka 

miliki bersama. 

Manusia bukanlah makluk yang pasif, menerima begitu saja keberadaan 

dirinya dan tidak butuh pengenalan diri. Manusia itu adalah makluk yang dapat menenal 

dan memikirkan situasi yang ada, melalukan sesuatu, berefleksi, menegaskan, bereaksi 

dan berkreasi. Namun demikian, manusia tidak serta merta memilih akan identitasnya 



 

berasalkan dari pemikirannya pribadi tanpa tekanan dari luar. Masyarakat pun 

memberika andil akan identitasnya. Ini karena identitas berasal dari interaksi individu 

dengan masyarakat. Dengan interaksi itu dia dapat mengetahui identitas mana yang 

cocok untuk dirinya. Normalnya, suatu identitas sosial biasanya lebih menghasilkan 

perasaan yang positif. Hal tersebut terjadi karena kita menggambarkan kelompok 

sendiri diidentifikasikan memiliki norma yang baik. Jika anda berada dalam universitas 

yang terbaik di Indonesia, serta menjadi bagian dari kelompok tersebut merupakan 

bagian dari keinginan anda juga dan ternyata hal itu membuat anda nyaman karena anda 

memang senang menjadi bagian dari mereka (Branscome, wann, Noel, & Coleman, 

1993; Deaux, 1996; Ethier & Deaux, 1994; P. Oakes & Turner, 1980; Oakes, haslam, 

& Turner, 1994; M. Rubin & Hewstone, 1998; Tajfel, 1981, dalam Stangor, 2004). 

Identitas sosial yang melekat pada seseorang merupakan identitas positif yang 

ingin dipertahankan olehnya. Oleh karena itu, individu yang memiliki identitas sosial 

positif, maka baik wacana maupun tindakannya akan sejalan dengan norma 

kelompoknya. Dan, jika memang individu tersebut diindentifikasikan dalam suatu 

kelompok, maka wacana dan tindakannya harus sesuai dengan wacana dan tindakan 

kelompoknya. 

Konsep identitas sosial sebenarnya berangkat dari asumsi umum: 

1. Setiap individu selalu berusaha untuk merawat atau meninggikan self-

esteem-nya: mereka berusaha untuk membentuk konsep diri yang positif. 

2. Kelompok atau kategori sosial dan anggota dari mereka berasosiasi 

terhadap konotasi nilai positif atau negatif. Karenanya, identitas sosial 



 

mungkin positif atau negatif tergantung evaluasi kelompok tersebut yang 

memberikan kontribusi pada identitas sosial individu. 

3. Evaluasi dari salah satu kelompok adalah berusaha mengdeterminasikan 

dan juga sebagai bahan acuan pada kelompok lain secara spesifik melalui 

perbandingan sosial dalam bentuk nilai atribut atau karakteristik (Tajfel, 

1974, dalam Hongg & Abrams, 2000). 

Dari asumsi di atas, beberapa relasi prinsip teori dapat menghasilkan: 

1. Individu berusaha untuk mencapai dan merawat identitas sosial yang 

positif 

2. Identitas sosial yang positif ada berdasarkan pada besarnya tingkat 

perbandingan favorit in-group-out-group; in group pasti 

mempersepsikan dirinya secara positif berbeda dari out-group 

3. Ketika identitas sosial tidak memuaskan, individu akan berusaha keluar 

dari kelompok, lalu bergabung pada kelompok yang lebih positif atau 

membuat mereka lebih bersifat positif (Tajfel, Ibid). 

Identitas sosial sebagai teori tidak bisa lepas dari keinginan individu untuk 

memperbandingkan dirinya serta kelompoknya dengan yang lain. Perbandingkan sosial 

digambarkan oleh Festinger (1954) sebagai teori dimana bisa membimbing kita untuk 

membandingkan diri dengan yang lain, siapa yang serupa dengan kita dan siapa yang 

berada di bawah. Setidaknya ada tiga variable yang mempengaruhi hubungan 

pembedaan antar kelompok dalam situasi sosial yang nyata (Tajfel, 1974; Turner, 1975; 

dalam Hogg & Abrams, 2000). Pertama, individu pasti memiliki internalisasi kelompok 



 

mereka sebagai konsep diri mereka: secara subjektif mereka pasti menidentifikasikan 

kelompok yang relevan. Hal ini tidak cukup dari dari orang lain saja yang 

mengidentifikasikan seseorang kalau dari kelompok mana dia berasal. Kedua, situasi 

sosial akan menciptakan perbandingan sosial yang memungkinkan terjadinya seleksi 

dan evaluasi atribut relasi yang relevan. Perbedaan kelompok pada tiap-tiap daerah tidak 

sama secara singnifikan. Misalnya saja, di Amerika perbedaan kelompok lebih 

cenderung menonjol pada perbedaan warna kulit, tapi perbedaan warna kulit bukan 

sesuatu yang menonjol di Hongkong. Ketiga, in-group tidak membandingkan dirinya 

pada tiap proses kognitif yang ada out-group: out-group pastinya dipersepsikan sebagai 

kelompok perbandingan yang relevan baik dalam kesamaan, kedekatan, dan secara 

situasional menonjol. Kemudian, Determinasi out-group dihasilkan sebagai suatu 

perbandingan terhadap determinasi in-group. 

Menurut Sarben & Allen (1968), identitas sosial juga berfungsi sebagai 

pengacu keberadaan posisi seseorang berada dimana dia. Berada di tingkatan mana kita 

berada, posisi seperti apa saja yang keberadaannya sama dengan kita dan mana juga 

yang berbeda. Teori identitas sosial melihat bahwa suatu identitas sosial selalu 

mengklarifikasikan dirinya melalui perbandingan, tapi secara umum, perbandingannya 

adalah antara in-group dan out-groups. In-groups biasanya secara stereo type positif 

sifatnya, selalu lebih baik dibandingkan out-groups. Identitas sosial juga menghasilkan 

representasi sosial yang keluar dari individu-individu yang berkumpul serta memiliki 



 

pandangan dan emosi yang sama (Doise, 1998).
2
 Representasi sosial dapat didefinisikan 

sebagai prinsip hubungan simbolik yang terorganisasi. Mereka memperkenalkan letak 

individu dalam hubungannya dengan objek sosial secara singnifikan. Individu adalah 

objek yang melekat dalam jaringan relationship (Doise, ibid). Moscovici (1981) 

mengartikan sosial representasi sebagai kumpulan konsep, statements dan asl penjelasan 

dalam kehidupan sebagai bagian dari komunikasi inter-individual yang merupakan 

equivalent dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai mitos dan sistem kepercayaan 

dalam masyarakat tradisional. Representasi sosial juga merupakan consensus 

pemahaman yang timbul dari kekacauan diskusi dan komunikasi informal keseharian, 

sebagai keinginan individu untuk memahami dunia (Hogg & Abrams, 1988).  

Representasi sosial dari tiap-tiap identitas adalah berbeda. Masing-masing 

identitas memiliki pandangannya dan pemahamannya terhadap dunia. Dari situ 

timbullah stereo tipe, jika anda berasal dari kelompok tersebut maka sifat-sifat anda 

tidak jauh dari apa yang ada dalam skema akan sifat-sifat kelompok anda. Sifat-sifat 

kelompok dimana individu berasal pastilah membawa sifat kelompoknya. Jika Nelda 

dari Medan maka sifat Nelda mungkin saja tidak jauh dengan stereotype yang terbentuk 

tentang orang medan adalah seperti itu. Tentu saja dalam hal ini bias terhadap sifat 

individu tidak dapat dihindari. 

Identitas sosial berusaha untuk medefinisikan dan mengenal pemilahan dan 

penetapan. Setidaknya ada tiga komponen dasar bagi manusia untuk memilah dan 

menetap dari suatu identitas (Wenholt, dalam Verkueyten, 2005); pertama, komponen 
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struktur sosial. Dalam kehidupan sosial selalu ada klasifikasi sosial orang ke dalam 

suatu kategori atau kelompok. Telah dijelaskan bahwa kaegorisasi sosial adalah dasar 

berpijak bagi seseorang dalam proses identitas dan hubungan antar kelompok. Orang 

bisa saja diklasifikasikan ke dalam kategori jenis kelamin, umur, etnik, ras, budaya. 

Kedua adalah komponen budaya, atau tingkah laku dan konsekuensi normatif yang 

diterima. Komponen budaya adalah kategori seseorang dalam prakteknya yang sudah 

berlangsung terus-menerus. Kategori sosial belumlah bisa memperkenalkan seseorang 

kepada identitas sosial.  

Komponen kedua ini dibutuhkan untuk melihat bagaimana seseorang itu 

bertindak, apakah memang tindakan yang dilakukan sesuai juga dengan norma 

kelompoknya. Tentu saja tingkah laku dapat mereferensikan seseorang dari kelompok 

mana dia berasal.  

Ketiga adalah defenisi ontologis. Label dari kategori sosial itu kuat bukan 

hanya berasal dari tingkah lakunya, tetapi juga berasal dari cara anggota dari suatu 

kategori (bisa kelompok, etnik) itu melihat. Komponen ketiga ini, defenisi ontology, 

mencoba mengungkakan orang lewat niai alamiah orang tersebut dikategorikan. 

Komponen ini pun berangkat dari pernyataan yang sangat mendasar bahwa memang 

itulah dia, dan dia tidak bisa menyangkal karena identitas ini memang menceritakan 

sesuatu tentang dirinya, tetang sepeti apa dirinya. Hal tersebut memang menceritakan 

seseorang seperti apa (Verkuyten, 2005: 44-47). 



 

Ketiga komponen yang telah dijelaskan tersebut tidak terpisah dalam suatu 

hubungan. Bahkan sangat dekat berhubungan. Hal ini malah merupakan kombinasi yang 

memberikan penjelasan identitas lebih dalam dan jelas. 

 

C. IDENTITAS SOSIAL & IDENTIFIKASI 

Dengan adanya identitas kita memang menjadi tahu siapa kita dan siapa orang 

lain yang ada di depan kita, dimana posisi dia berasal, dan seperti apa dia seharusnya. 

Permasalahanya, suatu identitas individu itu, yang melekat pada dirinya tidaklah satu 

identitas, melainkan banyak identitas. 

Selain orang Indonesia, seseorang juga bisa sebagai muslim atau seseorang 

ayah (Verkueyten, 2005:50). Hal ini tergantung dari hubungan keertarikan orang 

tersebut terhadap suatu identitas. Seorang individu yang memilki keterkaitan dengan 

istri, dengan anak, dengan pekerjaannya, dan dengan orang tuanya, maka individu 

tersebut setidaknya memiliki 4 identitas yang dia sandang, sebagai suami, sebagai ayah, 

sebagai pekerja, sebagai anak. (Stryker, 1968, 1980, dalam Smith-Lovin, 2002). Dalam 

keempat identitas tersebut, peran-pean yang dilakukan tentulah tidak sama. 

Identifikasi dikatakan Verkuyten sebagai proses psikologi ketika identitas 

melibatkan diri ke dalam proses kontruksi sosial (Verkuyten, 2005). Dalam pemisahan 

ini, maka pertanyaan tentang konsep identifikasi mudah untuk dipahami. Identifikasi itu 

mencoba untuk memahami identitas pada diri pribadi berada daam identitas apa dia 

(Hall, 1996, dalam Verkuyten, 2005). 

Mengidentifikasian pada diri individu adalah awal darinya untuk mendapatkan 

identitas. Identifikasi tersebut tentunya terjadi karena identitas di tengah-tengah 



 

kehidupan manusia ini hadir lebih dari satu. Kalau saja identitas manusia hanya satu, 

tentulah tidak diperlukan bagi manusia untuk mengidentifikasikan diri. 

Mengidentifikasikan identitas mungkin akan sedikit mudah jika masyarakat 

yang ada homogen sifatnya, bukan heterogen. Karakteristik masyarakat yang homogen 

biasanya hadir pada masyarakat pedesaan. Pada masyarakat pedesaan, pembagian peran 

yang diberikan terkesan begitu jelas, seperti petani, atau kepala desa, buat mereka tidak 

ada pekerjaan lain selain bertani, atau sebagai kepala desa. Dengan begitu, 

mengidentfikasikan identitas bagi masyarakat pedesaan berarti cenderung lebih mudah, 

karena karakteristiknya homogeny (Giddens, 1991).
3
 

Pertanyaan seperti siapa aku pada masyarakat pedesaan cukuplah mudah untuk 

dijawab. Hal tersebut terjadi karena pembagian identitas pada masyarakat pedesaan 

sangat jelas sekali dan etnik yang adapun tidak bercampur aduk dengan etnik yang 

lainnya. Pencarian aku sebagai identitas masih mudah karena pilihan-pilihan yang ada 

tidak begitu banyak dan lebih menetap sifatnya. Disamping itu, landasan pemegang 

kebijaksanaan masih jelas patokannya yaitu pada norma masyarakat. Peran dalam 

masyarakat pedesaan juga biasanya kurang lebih tetap dan bahkan seringkali dianjutkan 

secara turun-temurun. Dalam masyarakat pedesaan, identitas diri seseeorang hampir 

sama dengan identitas sosialnya. 

Mengidentifikasikan identitas akan cukup sullit ketika kita berhadapan dengan 

strutur masyarakat perkotaan, dimana disitu terjadi banyak interaksi dalam masyarakat 

yang lebih multikultural sifatnya. Tidak jarang kita mendengar seseorang yang berasal 
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dari keturunan multi-etnik, seperti keturunan Batak dan Minang, atau Jawa dengan 

Manado, bahkan ada yang dari neneknya memang sudah berasal dari etnik yang berbeda 

sehingga campuran etniknya bisa dari Minang, Batak, Jawa, dan Manado bercampur 

dalam satu individu. Tak ayal lagi, keberadaan yang seperti itu akan memicu terjadinya 

krisis identitas. 

Krisis identitas yang terjadi bisa pula karena dari perubahan sosial yang cepat 

dan membawa banyak perubahan dalam tatanan sosial yang ada tanpa memberi cukup 

waktu proses penyesuaian diri. Banyak orang-orang mengalami keraguan, kebingungan 

dan kecemasan tetang situasi yang sedang dihadapi tentang masa depan mereka. Akibat 

perubahan sosial yang besar, identitas kelompok berdasarkan suku atau kelompok etnik, 

agama, gender, daerah asal, kebangsaan, ideology, partai politik, kelompok profesi, 

mereka dapat mengalami pergeseran bentuk dan peran sosialnya yang signifikan, 

sehingga perlu redefinisi atau seposisi identitas dirinya sebagai kelompok. Pada akirnya 

mereka mengalami kesulitan mana kira-kira identitanya yang utama atau yang lebih 

kuat. 

Kuatnya Rasa memilki kelompok setiap indiidu tentunya berbeda-beda, ada 

yang meletakan agama sebagai posisi paling atas yang harus didahului, ada juga yang 

menetapkan etnik di atas segala-galanya. Suatu individu akan berusaha mendekatkan 

diriya kepada karakter kelompok mana dia merasa lebih memiliki di tengah-tengah 

identitas diri yang banyak (Campbel, 1958; Hamilton & Sherman, 1996; Lickel et a., 

2000; dalam Stagor, 2004). Akan tetapi, memang terkadang dalam pemilihan tersebut 



 

cukup sulit sehingga menimbulkan konflik dalam diri sendiri. Cenderung seseorang 

akan mengidentifikasikan identitasnya yang bisa memberikan nilai positif padanya.  

Krisis identitas juga bisa terjadi karena identitas menonjol yang di sandangnya 

memberikan nilai yang negatif buatnya. Tak jarang kita mendengar keinginan orang 

berkulit hitam yang tinggal di Amerika hendak mengganti kulitnya menjadi warna putih 

karena penghinaan yang selalu diberikan kepada ras mereka. Dalam dunia nyata, 

kebanyakan dari individu pun biasanya memiliki keanggotaan kelompok yang laebih 

dari satu. Hal tersebut juga memberikan pengaruh pada bias terhadap kategorisasi sosial 

dan in-group. Jika ada satu orang yang menjadi pemimpin pada dua kelompok yang 

berbeda tentu akan sulit menilai sifat dia secara signifikan lebih dekat kemana.  

Saat ini, kajian tentang multi-identitas merupakan kajian yang hangat dalam 

bidang penelitian psikologi sosial terhadap identitas. Ini terjadi karena kebanyakan dari 

para peneliti tentang identifikasi sosial sudah setuju kalau tiap orang memiliki identitas 

yang banyak/multi. Memiliki identitas sosial yang banyak memungkinkan timbulnya 

kombinasi pada tiap idenitas tersebut. Ini terjadi karena tiap identitas sosial itu tidak 

bebas, melainkan mempunyai hubungan dekat pada tiap-tiapnya. Terkadang isu rs juga 

bersangkut paut dengan suatu bangsa atau warna kulit, bahkan gender dan agama 

(Miles, 1989, dalam Verkuyten, 2005). Seperti misalnya terjadi konfik antara suku 

Minang dengan suku Batak, pertikaian tersebut bisa saja berawal dari permasalahan 

etnik yang kemudian beimbas menjadi isu pertikaian agama karena orang Batak itu 

Nasrani dan orang Minang itu Muslim. 



 

Brewer (2002) melihat, walaupun tiap individu memiliki idnetitas lebih dari 

satu, menurutnya ada yang rendah sifatnya tetapi ada juga yang tinggi sifat 

kekompleksitasan identitasnya. Individu dengan kompleksitas identitas sosial yang 

rendah cenderung akan lebih sering bertemu dan beriteraksi pada kelompoknya. 

Identitas tersebut membuat jarak antara individu dan kelompok sulit dipisahkan. 

Kompleksitas sosial yang rendah adalah identitas yang secara subjektif lebih melekat 

pada satu representasi kelompok. Individu dengan kompleksitas identitas sosial yang 

tinggi dapat melihat perbedaan dirinya dengan kelompoknya. Dari mereka tercipta juga 

jarak serta adanya pemisahan antara dirinya sejati dengan dirinya sebgai anggota 

kelompok. 

Kompleksitas sosial yang tinggi adalah individu yang secara subjektif cukup 

sulit diidentifikasikan, dia merupakan representasi dari kelompok mana. Lebih spesifik 

lagi, keterlibatan pemahaman yang komplek dapat dilihat dari apa maksud orang kalau 

saya adalah kelompok “A” dan “B”. Padahal setiap kelompok memiliki ciri khas dan 

nilai yang berbeda. Apalagi kalau individu tersebut merupakan ketua dari kedua 

kelompok yang dia sandang. 

Individu yang lebih sering bertemu, berinteraksi, dengan kelompok yang itu-

itu saja akan lebih membuat individu tersebut merasa telah menyatu dengan 

kelompoknya. Individu yang demikian menurut Brewer lebih berelasi negatif terhadap 

inklusifitas in-group dan toleransi terhadap out-group, dia akan bersifat intoleran pada 

kelompok yang dianggapnya berbeda. Tetapi individu yang rendah tingkat kompleksitas 

sosialnya lebih tidak toleran dan menerima out-group secara umum dibandingkan 



 

dengan individu yang tinggi tingkat kompleksitas sosialnya. Nilai positif kelompok 

cenderung akan lebih tinggi dari pada individu yang rendah kompleksitas sosialnya. 

D.  IDENTIFIKASI IDENTITAS TERHADAP RASA 

Problem identitas sosial yang komplek akan berpengaruh sekali terhadap 

idetifikasi diri, berada pada seperti apa diri individu tersebut. Ketika sudah memutuskan 

identitas yang dipilih, bukan berarti identitas-identitas lainnya tidak diakui. Hal ini 

terjadi pada penelitiannya Jasinskaja-Lahti & Kamerla Liebkind (1999). Mereka 

meneliti para Imigran Rusia yang tinggal di Filandia. Penelitian menunjukkan ternyata 

kebanyakan dari mereka tetap mengidentifikasikan identitas diri mereka sebagai orang 

Rusia. Tetapi, walaupun mereka mengidentifikasikan diri mereka sebagai orang Rusia, 

mereka tetap memiliki pandangan positif tentang Filandia sebagai wilayah yang dia 

huni sekarang. Pandangan pisitif tesebut bermacam-macam, ada yang tetap begitu saja 

bangga menjadi Rusia, ada pula yang mengatakan senang menjadi warga Filandia, 

adapula yang mengatakan senang menjadi bagian dari budaya Filandia.  

Respon tersebut tidak lepas juga dari penerimaan orang Filandia asli terhadap 

para pendatang, ditambah dengan pergaulan para imigran. Pada satu titik, suatu budaya 

yang megalami perjumpaan antar budaya sulit untuk dapat menghindari bentuk diri 

mereka ber-asimilasi antar karakter kedua budaya. Salah satu sisi, mungkin kita 

memandang identitas etnik kita sebagai identifikasi yang paling tinggi tingkatannya dan 

sisi lain mungkin saja orang lain mengidentifikasikan identitas etniknya berada di 

bawah identitas keagamaannya. 



 

Untuk ukuran rasa memiliki identitas dan persepsi pada masyarakat saat ini, 

tingkatan identifikasi etnik sulit sekali untuk dicari siknifikansinya (Jasinskaja-Lahti & 

Liebkind, 1999). Pada masyarakat perkotaan misalnya saja, di sana berkumpul berbagai 

masyarakat dari berbagai etnik, agama, kepentingan dan kebiasaan. Ada pendatang yang 

sudah lama tinggal di sana, ada juga yang baru saja tiba. Tentunya mereka tidak 

langsung begitu saja berhubungan dan berkomunikasi layaknya seperti kebiasaan 

mereka dahulu, pastilah ada perubahan. Ini terjadi karena mereka berusaha untuk 

menyesuaikan diri dengan keadaannya sekarang. Dalam menjalani dunia yang baru 

tentunya akan ada proses penyesuaian diri dahulu. 

Bisa jadi, setelah lama berada di tempat barunya kebingungan akan 

identitasnya timbul, hal tersebut terjadi karena mereka bingung mengidentifikasikan diri 

mereka sebagai identitas lama mereka atau identitas baru mereka, di mana mereka kini 

berdomisili. Ketika hendak membandingkan identitas satu dengan yang lainnya, kita 

tidak bisa juga membandingkannya lewat satu kategori yang sama saja. Kita tidak bisa 

lagi hanya membandingkan tingkah laku identitas etnik ini, misalnya dengan tingkah 

laku identitas etnik lainnya. Sebaiknya, langkah awal yang ditempuh ketika ingin 

membandingkan suatu identitas, kita menguji tingkat identifikasi identitas orang 

tersebut berada pada posisi mana dia. 

Misalnya saja kita ingin melakukan perbandingan identitas antara etnik Rusia 

yang tinggal di Amerika dengan orang Amerika itu sendiri. Di sini kita tidak boleh 

gegabah dahulu, karena kalau seandainya yang kita orang Rusia yang kita teliti itu 

beraga Yahudi, maka cerita penelitiannya akan lain. Karena apa, karena seorang yang 



 

berasal dari Rusia yang beragama yahudi, lebih senang mengidentifikasikan diri mereka 

sebagai yahudi saja (Persky & Birman, 2005). Dengan begitu Pola perbandingan 

identitas etnik tidak bisa diakukan buat Yahudi keturunan Rusia. 

Jika disimak kembali melalui latar belakang kehidupan Rusia mungkin bisa 

terungkap kenapa ada pemahaman identitas ke-Yahudian dan Ke-Rusiaan. Mereka 

melihat pilihan mereka sebagai yahudi itu lebih tepat ketimbang sebagai Rusia karena 

keyakinan mereka berbeda dengan Uni Soviet yang ateis. Di Amerika Serikat pun, 

menjadi Rusia biasanya dihubungkan dengan bahasa dan budaya, dan yahudi dengan ke 

originalitas etnik dan agama. 

Pada akhirnya, penelitian yang dilakukan oleh Persky & Birman dapat 

menunjukan kalau identitas akan etnik tidak bisa hanya sekedar menunjukan dari mana 

dia berasal, sehingga asal etnik hanya bisa dibandingkan asal etnik pula. Kenyataan, 

ternyata agama juga bisa dijadikan sebagai keberasalan bahkan menjadi komponen yang 

paling menonjol ketimbang budaya dia berasal. Ini tergantung dari identitas apa yang 

dianggap palig berarti bagi setiap individu. 

 

E.  Penutup 

Identitas memang diperlukan sebagai pembeda antara aku dan dia, aku dan 

mereka. Meskipun menidentifikasi suatu identitas memang tidak selalu mudah, 

terkadang kita pun ragu sebenarnya kita lebih memilih kelompok ini atau itu. Hasil dari 

identifikasi kita tentang identitas pun tidak jarang menimbulkan konflik antar 

kelompok, bahkan pengaruh terbesar dari identifikasi identitas sosial adalah 

menciptakan jarak antara in-group dan out-group. Hal tersebut bukan berarti tidak 



 

adanya identitas lebih baik ketimbang adanya identitas. Karena dengan tidak adanya 

identitas, berarti tidak pula terjadi jarak dan konflik. Tidak adanya identitas bukan 

malah akan mempermudah kita. Bayangkan saja jika seluruh manusia yang hidup, 

mereka semua tidak memiliki identitas, bagaimana dapat membedakannya si anu 

dengan si fulan. Bahkan jika tidak tahu siapa diri itu dan bagaimana membentuk 

pandangan hidup. 

Dalam masyarakat yang multi-etnik, multi-kultural, dan berkumpul 

di sana berbagai macam kelompok memang akan menimbulkan identitas sosial yang 

komplek sifatnya. Terkadang identifikasi kita sebagai guru terbawa pula pada 

identifikasi kita sebagai orang tua. Meskipun begitu, dengan adanya identitas-identitas, 

secara tidak langsung akan mengajarkan diri lebih dewasa terhadap pebedaan. Seperti 

apa yang telah dijelaskan oleh Brewer (2002), identitas yang tinggi keberagaman tinggi 

pada seseorang biasanya akan lebih bersikap toleran terhadap kelompok lain. 

Pengaruh pencarian identitas selain positif, tentunya pengaruh negatif yang 

timbul tidak dapat dihindari, seperti terjadinya konflik. Pencarian Identitas yang pada 

akhirnya menimbulkan konflik sebenarnya lahir dari mereka yang belum bisa 

menyadari suatu perbedaan (Moscovici). Suara bayi yang dikeluarkan pada saat dia 

keluar dari rahim ibunya adalah sama suaranya. Pengalaman, tempat berinteraksi, 

struktur budaya, polah asuh lah yang membuat suara-suara mereka menjadi berbeda 

(Sarwono, 1999). 

Rasa dari warna sebuah perbedaan itu tergantung dari diri manusia itu 

menyikapinya. Jika jiwa-jiwa yang hadir pada diri manusia tersebut intolerir, maka rasa 



 

yang keluar terhadap suatu perbedaan itu adalah bersifat intolerir. Seandainya yang 

keluar dari jiwa-jiwa mereka adalah bersifat tolerir, maka rasa yang keluar terhadap 

suatu perbedaan mereka tanggapi dengan penuh toleransi. Seandainya saja rasa sifat 

keterbukaan dan toleransi di ajarkan semenjak kecil pada tiap-tiap manusia, maka tidak 

menutup kemungkinan suatu perbedaan sebagai pemicu konflik berubah menjadi 

pemicu perdamaian. 

Identitas mempunyai empat dimensi yaitu Alterity, Fluidity, Constructedness, 

dan Multiplicity. 

1. Alterity 

Pandangan yang dipegang`dalam aspek sifat hakiki identitas adalah identitas 

itu relasional, artinya selalu didefinisikan berhadapan dengan yang lain, yang berbeda. 

Manusia mengenal dirinya di dalam pertemuan & pergaulan dengan dunia & orang lain. 

Sambil mengenal dunia & sesama manusia, aku mengenal diriku sendiri. hanya dengan 

menghayati diri sendiri secara konkret di dalam dunia, orang mengenal dirinya. 

Pandanfan yang dipegang dalam  aspek pembentukan identitas adalah  ada identitas 

kolektif lain yang mungkin, seperti identitas suku bangsa, yang dibentuk dengan 

membedakan kelompok dalam suku dengan kelompok luar suku (di negara-bangsa yang 

sama). Pandangan yang dipegang terhadap aspek Hubungan antara diri dan yang lain 

adalah kelompok-dalam dapat membentuk identitas dengan menerima kelompok luar. 

Dialog antar budaya dan peradaban dapat dilakukan untuk mengatasi ketegangan karena 

perbedaan yang ada. 

 



 

2. Fluidity 

Pandangan yang dipegang dalam aspek sifat hakiki identitas adalah identitas 

itu cair, dinamis, berkembang, berubah. Pandangan yang dipegang dalam aspek 

pembentukan identitas adalah identitas berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa dan 

lingkungan material (politik) yang berkembang. Perubahan identitas kontigen dengan 

perubahan peristiwa-peristiwa politik. Pandangan yang dipegang dalam aspek hugungan 

antara diri dan yang lain adalah identitas itu hibrid, terframentasi, bersaing. 

3. Constructedness 

Pandangan yang dipegang dalam aspek sifat hakiki identitas adalah identitas 

itu dibentuk atau dibangun secara sosial. Pandangan yang dipegang dalam aspek 

hubungan diskursus, kekuasaan dan identitas adalah identitas dibangun oleh baik 

Negara maupun non-negara dan baik dari dalam maupun dari luar kelompok identitas 

itu. Siapa yang ikut membangun identitas tidak boleh dibatasi. 

4. Multiplicity 

Pandangan yang dipegang dalam aspek sifat identitas dalam perpolitikan dunia 

adalah identitas bersifat multidimensional, kadang-kadang terorganisasi secara hirarkis, 

dan selalu berproses. Identitas bersifat kontingen terhadap konteks. Pembentukan 

identitas selain afiliasi kesukuan atau kebangsaan, banyak aspek dari keberadaan 

seseorang misalnya gender, orientasi seksual, agama, dan sebagainya yang akhirnya 

membentuk pengenalan diri seseorang.  

 

 


