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ABTRAKSI 


Salah satu bag ian hidup yang tak dapat dipisahkan dari 
kehidupan manusia adalah keterlibatan dengan individu 
lainnya. Interaksi antar individu melayani banyak hal 
dan tujuan, diantaranya sebagai usaha untuk memenuhi 
kebutuhan dan mencapai tujuan. 

Dalam interaksi, maka persepsi atas lawan interaksi 
memainkan peranan penting pada jalannya interaksi. 
Bilamana persepsi tersebut menyenangkan, maka interaksi 
akan ter jal in dengan baik dan menyenangkan pihak-pihak 
yang terlibat, dan sebaliknya. Persepsi tersebut berupa 
keyakinan-keyakinan yang merupakan tolok ukur dalam 
evaluas.i atas obyek psikologis. Dalam hubungan antara 
dua atau lebih individu berlatar belakang etnik berbeda. 
maka keyakinan tersebut lebih berupa stereotip yang 
isinya sebagian besar terdiri atas sifat-sifat. 

Stereotip akan mempengaruhi kesiapan dan kebersedian in
dividu untuk terlibat dan berhubungan dengan individu 
lain dari kelompok etnik lain. Kebersediaan untuk terli 
ba t dan be rhubungan dengan pi hak 1 a i n me rupakan jar ak 
sosial. 

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah ada 
hubungan antara isi stereotip dengan jarak sosial pada 
etnik Sunda terhadap etnik Jawa. Pad a penelitian ini 
digunakan skala Bogardus untuk mengukur jarak sosial dan 
data hasil penelitian Warnaen (1979) tentang isi stereo
tip yang telah diuji ulang dengan rating. Warnaen mema
kai SES sect II darf Warnaen (1979) untuk mendapatkan 
data fsi stereotip tersebut. Tehnik analisa yang diguna
kan adalah CHI SOUARE. 

Penelitian ini dilakukan pada populasi siswa kelas II 
SMA Negeri 3 Bandung tahun ajaran 1992-1993 yang beret
nik Sunda dan mempunyai ternan dari etnik Jawa dan 
memiliki kontak minimal 1 tahun. Populasi menjadi sampel 
penelitian. 

Has i I dar i pengo I ahan data menun j ukkan adanya hubungan 
yang signifikan antara isi stereotip: humoristis, ambi
sius, rajin dan senang menerima tamu dengan jarak sosial 
dengan nilai Kai Kuadrat masing-masing sebesar 166.500, 
35.000, 93.333, dan 141.750 dengan skor peluang galat 
sebesar 0,000. 
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