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ABSTRAK 

Penelitian ini berawal dari rasa ketertarikan peneliti melihat realitas etnis 
Tionghoa Muslim di Indonesia dimana agama Islam membawa mereka pada suatu 
pilihan identitas yang problematik saat berinteraksi dengan masyarakat. Seringkali 
muncul dilema dalam diri etnis Tionghoa Muslim terkait dengan pilihan identitas 
yang mereka gunakan saat menyatakan identitasnya di masyarakat. Dilema 
pernyataan identitas itu muncul saat etnis Tionghoa Muslim berada dalam situasi 
yang mengharuskan mereka menentukan pilihan antara dua kemungkinan, 
cenderung untuk menonjolkan identitasnya sebagai Muslim atau identitasnya 
sebagai Tionghoa saat berinteraksi dengan orang lain dalam situasi tertentu.  

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini tentang pernyataan identitas 
Tionghoa Muslim dan berbagai macam dilema yang muncul saat etnis Tionghoa 
Muslim tersebut menyatakan identitasnya melalui teori konstruksi realitas sosial 
dari Peter L. Berger yang menekankan pada proses dialektika Berger yakni 
eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, teori tentang konsep diri dari Charles 
H.Cooley, dan  teori tentang multikulturalisme oleh Bhikhu Parekh. Penelitian ini 
menggunakan paradigma interpretatif serta pendekatan kualitatif melalui 
informasi yang diperoleh dari lima orang informan etnis Tionghoa Muslim di 
Surabaya. Peneliti menentukan informan dengan metode purposive. Artinya, 
pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk 
dijadikan informan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 
secara mendalam menggunakan pedoman wawancara dan juga penelusuran data. 
Data dari para informan itulah yang akan dikaji dan dianalisis melalui serangkaian 
metode dan prosedur penelitian kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa etnis Tionghoa Muslim 
menyatakan identitasnya dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan masing-
masing informan dengan karakteristik dan keunikan yang berbeda. Lingkungan 
keluarga, lingkungan tempat tinggal dan lingkungan kerja sedikit banyak akan 
mempengaruhi etnis Tionghoa Muslim saat ingin menyatakan identitasnya dengan 
pilihan identitas sebagai Tionghoa dan Muslim. Pilihan identitas tersebut 
seringkali membawa mereka pada suatu dilema. Namun, pada akhirnya dengan 
pengalaman dilema yang mereka rasakan, mereka pun mempelajari dan 
memahami bahwa menjadi seorang Tionghoa Muslim itu merupakan suatu 
kebanggaan dan tidak seharusnya dilema itu muncul saat mereka berinterkasi 
dengan orang lain. 
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