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Abstrak 

 
Indonesia adalah negara kepulauan yang dihuni oleh beragam suku bangsa atau etnis. Keberagaman 

suku bangsa ini dapat menjadi kekayaan sekaligus ancaman. Berkembangnya prasangka antar etnis 

dapat mengancam keutuhan kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk 

menelaah lebih lanjut tentang prasangka, perkembangan prasangka, dan usaha untuk mencegah 

timbulnya prasangka sejak dini. Prasangka sudah dimiliki oleh anak-anak. Prasangka dapat dicegah 

dan dikurangi dengan memberikan kesempatan kontak langsung, pesan anti-bias, instruksi anti-bias, 

dan dengan cerita tentang persahabatan anak yang berbeda etnis. Orangtua dan guru memiliki peran 

penting dalam membina sikap positif, kemampuan berempati, dan norma sosial yang dimiliki oleh 

anak. 

 

 

Kata kunci: prasangka, etnis, anak, intervensi 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan suku bangsa. Indonesia 

memiliki 250 jenis suku atau etnis (PDSPK, 2016). Di Indonesia, sebagian besar desa 

71,8% didiami oleh warga yang beragam etnis atau suku (PDSPK, 2016).  Suku yang 

jumlahnya paling banyak di Indonesia adalah suku Jawa (40,2%). Keanekaragaman 

suku bangsa di Indonesia membuat Indonesia kaya akan beragam kebudayaan. 

Suku bangsa yang beragam ini melahirkan tantangan tersendiri bagi Bangsa 

Indonesia untuk merajut adanya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Perbedaan 

budaya antar suku terkadang dapat memicu munculnya konflik antar suku. Beberapa 

konflik antar suku yang telah terjadi yaitu konflik suku Maluku-Makassar-Bugis-

Buton di Maluku dan Maluku Utara; Dayak-Melayu-Madura di Kalimantan Barat 

dan Kalimantan Tengah (Zainuddin, 2004).  

Konflik-konflik antar suku seringkali bermula dari hubungan antar etnis yang 

diwarnai oleh adanya prasangka historis, perasaan superioritas dari kelompok suku 

mayoritas, dan adanya diskriminasi (Romli, 2014). Prasangka adalah sikap individu 
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terhadap orang lain yang didasarkan pada kelompok sukunya, bukan pada 

kepribadian individu itu sendiri (Zick, Küpper, & Hövermann, 2011). Prasangka 

digunakan untuk membenarkan adanya diskriminasi berdasarkan gagasan tentang 

adanya perbedaan status  dan memelihara struktur sosial dan pola pikir yang 

diskriminatif. Prasangka mencerminkan distribusi kekuasaan, pengaruh dan uang 

(Zick, Küpper, & Hövermann, 2011). Prasangka menghasilkan dampak yang negatif  

pada individu yang menjadi target prasangka. Prasangka mempengaruhi secara 

negatif kondisi fisik dan emosional, pencapaian, dan kesuksesan dalam kehidupan 

target prasangka. 

Prasangka berhubungan dengan tindakan agresivitas yang dilakukan kepada 

kelompok yang berbeda (Dese, 2015). Kecenderungan individu untuk menolak 

segala informasi yang bertentangan dengan prasangka, membuat prasangka sulit 

untuk dihilangkan begitu saja (Brown, 2011; Fishbein, 2002).Timbulnya prasangka 

merupakan hal yang penting untuk dicegah, dan diantisipasi oleh Bangsa Indonesia 

untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Bangsa. Oleh karena itu, pemahaman 

tentang seluk-beluk prasangka dan perkembangannya patut untuk ditelaah lebih 

dalam. Artikel ini bertujuan untuk menelaah lebih lanjut tentang prasangka, 

perkembangan prasangka pada anak, dan usaha untuk mencegah munculnya 

prasangka sejak dini.  

 

B. TINJAUAN TEORITIS 

 

B.1 Definisi Prasangka 

Prasangka adalah sikap negatif terhadap orang lain berdasarkan keanggotaan suatu 

kelompok, dan bukan berdasarkan karakteristik pribadi atau kepribadian individu itu 

sendiri (Zick, Küpper, & Hövermann, 2011). Prasangka adalah sebuah bentuk 

antipati yang dibuat  berdasarkan generalisasi yang salah dan tidak fleksibel tentang 

sifat atau karakteristik individu yang berbeda kelompok (Allport, 1954). Prasangka 

ini dapat ditunjukkan kepada individu, yang merupakan anggota kelompok yang 

berbeda atau ditunjukkan kepada sebuah kelompok sebagai satu kesatuan. Prasangka 

merupakan sikap, emosi, atau perilaku yang ditujukan kepada anggota-anggota suatu 
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kelompok yang secara langsung atau tidak langsung, menyiratkan beberapa hal 

negatif terhadap kelompok tersebut (Brown, 2011). 

Prasangka dapat dibedakan menjadi dua jenis (Pettigrew & Meertens, 1995) yaitu 

prasangka yang ditunjukkan secara terang-terangan (Blatant Prejudice, BP), dan 

prasangka yang ditunjukkan secara halus (Subtle Prejudice, SP). Blatant Prejudice 

adalah prasangka yang terkait dengan bentuk-bentuk penolakan secara tradisional. 

Prasangka ini didasari oleh adanya persepsi tentang adanya ancaman dan penolakan 

dari kelompok lain, seperti: menganggap kelompok yang berbeda dapat mengancam 

dirinya, dan anti-kedekatan, yang tidak memperbolehkan adanya kontak seksual atau 

pernikahan dengan kelompok yang lain. Subtle Prejudice berkaitan dengan bentuk 

diskriminasi yang bersifat laten. Subtle Prejudice berasal dari pertahanan nilai-nilai 

tradisional yang berkaitan dengan keyakinan bahwa nilai-nilai kelompoknya lebih 

relevan terhadap kehidupan daripada kelompok lain; dan adanya kecenderungan 

untuk melebih-lebihkan perbedaan budaya yang muncul berdasarkan persepsi bahwa 

kelompok lain memiliki aspek budaya (keyakinan dan praktek religius) yang sangat 

berbeda daripada kelompoknya. Subtle Prejudice juga ditunjukkan melalui 

pengabaian emosi-emosi positif, yaitu dengan cara menyembunyikan, memendam 

perasaan positif seperti: solidaritas dan kekaguman terhadap kelompok lain. 

Pettigrew dan Meertens (1995) dapat membedakan individu ke dalam menjadi tiga 

kelompok yaitu: 1) Equalitarian, yang memiliki nilai rata-rata Subtle Prejudice dan 

Blatant Prejudice yang rendah; 2) Bigot, yang memiliki nilai rata-rata Subtle 

Prejudice dan Blatant Prejudice yang tinggi; 3) Subtles, dengan nilai rata-rata tinggi 

pada Subtle Prejudice dan nilai rendah pada Blatant Prejudice. 

Prasangka disusun oleh tiga komponen menurut Ehrlich (1973) yaitu: 1) 

komponen kognitif yang mewakili informasi terkait suatu kelompok tertentu; 2) 

komponen afektif yaitu perasaan individu terhadap kelompok lain; 3) komponen 

perilaku yaitu tindakan yang diambil oleh individu (dilakukan atau akan dilakukan) 

ketika ia melaksanakan kontak dengan anggota suatu kelompok tertentu. Ketiga 

komponen ini saling terkait. Namun seorang individu dapat mengambil tindakan 

(komponen perilaku) yang bertentangan dengan keyakinan yang dimilikinya 



 

197 

 

(komponen afektif) atau merasakan perasaan yang berbeda (komponen afektif) 

daripada apa yang berada di dalam pikirannya (komponen kognitif). 

Prasangka tidak muncul begitu saja di masyarakat. Prasangka dibentuk oleh 

individu dengan melalui tiga tahapan yaitu (Zick, Küpper, & Hövermann, 2011: 1) 

pengelompokkan atau pengategorian, individu mengelompokkan informasi yang ada 

berdasarkan kategori-kategori. Individu membedakan siapa yang berada di dalam 

kelompoknya dan siapa yang berada di luar kelompoknya, misalnya: individu 

membedakan orang-orang yang dikenalkan berdasarkan kelompok usia dan 

kelompok jenis kelamin; 2) memberikan stereotipe, individu mengatribusikan 

karakteristik tertentu kepada orang lain berdasarkan keanggotaan kelompoknya. 

Pemberian stereotipe adalah tindakan menggeneralisasikan karakteristik satu 

kelompok orang, meskipun sebenarnya terdapat perbedaan karakteristik individu di 

dalam kelompok. Stereotipe dapat dibedakan menjadi stereotipe positif dan stereotipe 

negative, 3) penilaian (affective priming), anggota suatu kelompok mempunyai 

kecenderungan untuk memandang kelompoknya secara positif dan memandang 

kelompok lain secara negatif. Cara pandang seperti ini dapat menghasilkan identitas 

sosial yang positif dan dapat meningkatkan kohesi yang ada di dalam kelompok 

tersebut. Orang yang memiliki prasangka menolak pengalaman dan informasi yang 

kontradiktif dengan prasangka yang dimiliki (Brown, 2011; Fishbein, 2002). 

Prasangka memiliki manfaat sosial bagi masyarakat. Prasangka memiliki lima 

manfaat sosial menurut Zick, Küpper, dan Hövermann (2011): 1) prasangka 

membentuk ikatan di dalam kelompok, prasangka memungkinkan untuk terciptanya 

ikatan yang kuat di dalam kelompok, dan perbedaan kelompok dengan kelompok 

yang lain menghasilkan identitas sosial serta rasa memiliki kelompok; 2) prasangka 

menawarkan kontrol dan legitimasi hierarki, prasangka sering kali mengandung 

pembenaran terhadap tatanan sosial yang sudah ada. Prasangka juga melegitimasi 

mitos untuk membentuk hierarki dan mempertahankan pengelompokkan berdasarkan 

hierarki (Sidanius & Prato, 1999); 3) prasangka menyediakan “pengetahuan” dan 

“orientasi”, prasangka menyediakan sebuah bingkai untuk memahami dunia. Pada 

saat terjadi krisis dan masyarakat bingung dalam mencari penjelasan tentang krisis 
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yang terjadi, maka masyarakat mudah menggunakan informasi yang terkait stereotipe 

untuk menjelaskan fenomena tersebut; 4) prasangka menunjukkan siapa yang bisa 

dipercaya dan siapa yang tidak, “pengetahuan" yang terkandung dalam prasangka 

dapat menjadi petunjuk bagi individu bahwa ada individu atau kelompok yang bisa 

dipercaya, dan ada individu atau kelompok yang tidak bisa dipercaya.  

 

B.2 Perkembangan Anak dan Prasangka 

Anak-anak mengembangkan prasangka pada usia yang dini. Aboud, dkk. (2012) 

menemukan bahwa anak-anak yang tinggal di dalam masyarakat yang majemuk 

mulai mengembangkan prasangka pada usia 4-5 tahun (Aboud, dkk., 2012). Raabe 

dan Beelmann (2011), menyatakan bahwa prasangka berkembang pada usia 3-6 

tahun.  

Aboud (1988) menemukan bahwa anak yang berusia 3-4 tahun sudah menyadari 

adanya perbedaan ras. Anak-anak Eropa-Amerika yang berusia sekitar 6 tahun, sudah 

dapat menunjukkan tingkat pro-Eropa-Amerika yang tinggi, dan bias anti Afrika-

Amerika (Augoustinos & Roseware, 2001). Pada usia sekitar 7 tahun, sikap anak 

terhadap etnis lain dipengaruhi oleh sikap dari orangtua dan teman sebaya 

(Augoustinos & Roseware, 2001). Pada remaja, prasangka sudah menjadi lebih 

permanen sehingga usaha untuk mengubah persepsi yang negatif tentang orang lain 

menjadi hal yang susah (Allport, 1954).  

Cristol, dan Gimbert (n.d.) menemukan bahwa anak-anak yang berusia 7 tahun ke 

bawah, lebih cenderung setuju terhadap stereotipe rasial. Anak-anak akan cenderung 

berperilaku seperti orang dengan prasangka jika ditunjukkan foto-foto orang yang 

berbeda ras. Hal ini menunjukkan bahwa anak sedang belajar apa yang dapat 

diterima oleh norma sosial, dan mana yang tidak. Pada usia 8 tahun, anak baru 

mampu memberikan respons sesuai dengan diri mereka sendiri, yang berbeda dengan 

stereotipe yang dominan (Aboud, 1988). 

Menurut Aboud (1988) kemampuan penalaran anak terhadap ras bervariasi sesuai 

dengan tingkat kemampuan kognitifnya. Anak-anak berusia di bawah lima tahun 

pada umumnya memiliki pemahaman ras yang tidak komplet, dan hanya memahami 
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perbedaaan ras yang bersifat permukaan atau superfisial. Pengetahuan tentang ras 

tertentu akan bertambah seiring dengan bertambahnya kontak individu dengan 

individu dengan ras tertentu. Faktor belajar sosial juga dapat mempengaruhi 

pemahaman anak terhadap ras (Cristol, & Gimbert, n.d.). Di dalam faktor belajar 

sosial, peran orangtua dan guru menjadi penting untuk memberikan contoh 

bagaimana berinteraksi dan menjalin persahabatan dengan orang lain yang berbeda 

etnis. 

Prasangka bukanlah bagian normal dalam kehidupan manusia. Pembentukan dan 

perkembangan prasangka sangat berkaitan dengan pengalaman pribadi dan dinamika 

belajar sosial yang dialami melalui beragam konteks seperti: keluarga, sekolah, 

teman sebaya (Damigella, & Licciardello, 2014). Prasangka dipelajari melalui proses 

sosialisasi oleh keluarga, sekolah, teman sebaya, media, dan budaya yang dominan 

(Varadi, 2014). Tidak ada prasangka yang tidak membahayakan.   

Sikap anak terhadap kelompok lain merupakan sebuah fungsi dari sikap kedua 

orangtuanya yang disalurkan kepada anak (Aboud & Amato, 2002; Nesdale, 2001). 

Anak belajar dari mencontoh orangtuanya (Bandura, 1977). Anak mencari 

penerimaan dari orangtuanya sehingga anak menginternalisasi prasangka atau 

keyakinan-keyakinan tentang toleransi yang dimiliki oleh orangtua (Acock, 1984). 

Anak yang memiliki keterikatan aman dengan orangtuanya, bersedia untuk mengikuti 

pesan dan harapan orangtuanya (Stayton, Hogan, & Ainsworth, 1971). Dukungan 

dari orangtua dapat menghasilkan keterikatan aman dan anak akan memiliki 

keinginan untuk mengidentifikasikan diri dengan orangtua dan menginternalisasikan 

harapannya (Bretherton dkk., 1997).   

Anak pra remaja menunjukkan prasangka yang berkorelasi dengan sikap orangtua 

terhadap kelompok lain (Katz, 2003; Mosher & Scodel, 1960). Beberapa penelitian 

juga menemukan korelasi antara prasangka yang dimiliki oleh remaja dengan 

prasangka orangtuanya (Carlson & Iovini, 1985; Duriez & Soenens, 2009; O’Bryan, 

Fishbein, & Rithcey, 2004). Miklikowska (2015) menemukan bahwa prasangka dan 

sikap toleransi yang dimiliki oleh orangtua dapat memprediksi perubahan sikap pada 

remaja. Hubungan ini dimoderatori oleh persepsi remaja terhadap dukungan 
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orangtuanya. Ketika remaja mempersepsi orangtuanya kurang suportif, maka 

prasangka orangtua tidak dapat memprediksi sikap remaja tersebut. Remaja juga 

dapat mempelajari sikap toleransi melalui hal-hal lain seperti: kurikulum sekolah, 

media, atau teman (Orlenius, 2008; Marquat-Pyatt & Paxton, 2007).  

 

B.3 Intervensi Untuk Mengatasi Prasangka Sejak Dini 

Prasangka dimiliki oleh anak sejak dini sehingga diperlukan usaha untuk 

mencegah timbulnya prasangka sejak dini pula. Menurut Váradi (2014) prasangka 

yang sudah dimiliki oleh individu tidak mungkin dihilangkan secara menyeluruh, 

tetapi prasangka bisa dikurangi. Beragam cara untuk mengurangi prasangka antara 

lain melalui pendidikan, kontak antar kelompok yang berbeda, dan jika diperlukan 

prasangka dapat dikurangi melalui penerapan sanksi hukum (Váradi, 2014).  

Allport (1954) menyatakan bahwa ada kondisi spesifik dimana prasangka dapat 

dikurangi, salah satunya adalah adanya kontak antar kelompok yang memiliki status 

yang sama dan adanya dari dukungan pihak otoritas. Kontak antar kelompok dapat 

dimulai sejak masa kanak-kanak. Individu yang berteman dengan teman yang 

berbeda etnis pada awal masa kanak-kanak, maka pada saat remaja atau dewasa, 

mereka lebih terbuka dan bergaul dengan orang yang berbeda etnis (Ellison & 

Powers, 1994; Patchen, 1982). Pettigrew dan Meertens (1995) menemukan bahwa 

individu yang berteman dengan orang yang berbeda etnis memiliki Subtle Prejudice 

dan Blatant Prejudice yang lebih rendah daripada orang lain. De Caroli, Falanga, dan 

Sagone (2013) menemukan bahwa remaja dan dewasa awal yang memiliki teman 

berbeda etnis menunjukkan tingkat Subtle Prejudice dan Blatant Prejudice yang 

lebih rendah daripada mereka yang tidak memiliki teman berbeda etnis. Persahabatan 

yang terjalin antar individu yang berbeda etnis ini berkaitan dengan adanya sikap 

saling menghormati antar kelompok etnis (Davies, dkk., 2011).  

Selain pengurangan prasangka dengan melaksanakan kontak langsung antar 

anggota kelompok etnis, media dapat menjadi sebuah cara yang nyaman untuk 

memberikan anak beragam jenis kontak dengan etnis lain secara tidak langsung. 

Anak dapat menggunakan media untuk seolah-olah mengalami kontak langsung 
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dengan anak lain yang berbeda etnis. Cara ini dapat menjadi solusi khususnya bagi 

anak yang memiliki kemungkinan kecil untuk dapat berkontak langsung dengan anak 

yang berbeda etnis. (Aboud, dkk., 2012).   

Media dapat menyampaikan informasi melalui sebuah cerita atau adegan tentang 

hubungan persahabatan antar etnis. Cerita atau adegan tersebut memberikan 

kesempatan bagi anak untuk mengidentifikasikan dirinya dengan tokoh yang beretnis 

sama, yang memiliki teman yang berbeda etnis (Aboud, dkk., 2012). Orangtua atau 

guru dapat mendampingi anak saat membaca cerita atau menonton film tentang 

persahabatan anak-anak antar etnis. 

Strategi lain untuk mengurangi prasangka adalah dengan pemberian pesan anti-

bias. Bigler and Liben (2006) berpendapat bahwa pemberian informasi dapat 

mengubah bagaimana individu memahami dan mempersepsi orang yang berbeda 

kelompok. Informasi disebut sebagai pesan anti-bias. Pesan anti-bias ini dapat 

diberikan melalui media atau instruksi yang diberikan di sekolah. Bigler and Liben 

(2006) menemukan bahwa pesan anti-bias ini berhubungan dengan sikap 

menghormati dan berkurangnya pola pikir yang menggeneralisasi informasi yang 

negatif. 

Orangtua dan guru dapat memberikan instruksi anti bias. Instruksi anti bias dapat 

disampaikan dengan memberikan informasi tentang adanya kejadian pengucilan anak 

karena berbeda kelompok etnis, dan meminta anak untuk memberikan saran dalam 

bentuk tanggapan emosional atau perilaku terhadap kejadian tersebut. Instruksi anti 

bias ini bertujuan untuk mengatasi prasangka dan diskriminasi secara langsung 

dengan melatih anak untuk menghadapi situasi di dalam kelompoknya sendiri atau 

dengan kelompok yang lain (Aboud, dkk., 2012). 

Selain pesan anti-bias, keterampilan untuk menghadapi bias dan kemampuan 

berempati kepada orang lain dapat mengurangi prasangka (Aboud, dkk., 2012; 

Kenworthy, dkk., 2005). Kenworthy dkk. (2005) menyatakan bahwa prasangka dapat 

dikurangi ketika individu mulai memperhatikan sisi kepribadian orang lain dan bukan 

memperhatikan kelompok etnisnya. Pengurangan kecemasan individu dalam 
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berinteraksi dengan kelompok lain, terbinanya perasaan dekat satu sama lain, dan 

pemahaman norma-norma sosial, dapat mengurangi prasangka.  

Aboud, dkk. (2012) menyimpulkan bahwa penelitian-penelitian yang terdahulu 

lebih banyak menggunakan metode kontak untuk mengurangi prasangka pada anak 

berusia 6-8 atau lebih tua. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan 

media atau instruksi anti-bias pada anak prasekolah berusia 3-5 tahun. Aboud dkk. 

menyimpulkan bahwa angka kesuksesan metode media (47%) sedikit lebih tinggi 

daripada metode kontak (36%) dalam mengurangi prasangka yang dimiliki oleh 

anak-anak.  

 

C. KESIMPULAN 

 

Prasangka merupakan suatu sikap yang dapat mengancam kesatuan dan persatuan 

Bangsa Indonesia. Prasangka dapat memicu timbulnya diskriminasi, dan perilaku 

agresivitas terhadap anggota kelompok etnis lain. Prasangka telah dimiliki oleh anak 

sejak usia dini yaitu pada usia 3-6 tahun (Raabe & Beelman, 2011), atau pada usia 4-

5 tahun (Aboud, dkk., 2012). Pada usia ini, peran orangtua menjadi sangat penting 

untuk memberikan contoh kepada anak bagaimana menjalin hubungan persahabatan 

dengan orang yang berbeda etnis. Orangtua dapat membantu anak agar dapat 

berkontak langsung dengan anak-anak yang berbeda etnis. Selain orangtua, peran 

guru juga menjadi penting ketika anak menginjak usia prasekolah dan taman kanak-

kanak. Di sekolah, orangtua dan guru dapat mendorong anak untuk bersosialisasi dan 

bermain dengan anak yang berbeda etnis. Orangtua dan guru juga dapat memberikan 

cerita atau film yang menceritakan tentang persahabatan antar anak yang berbeda 

etnis. Selain itu, pengajaran tentang norma-norma sosial dan pengembangan 

kemampuan berempati dapat mengurangi prasangka yang sudah dimiliki oleh anak. 
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