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 Bangsa dalam arti etnis merupakan kelompok manusia yang 
mempunyai asal usul tunggal, baik dalam arti keturunan maupun kewilayahan 
yang menunjukkan ciri jasmani yang sama seperti warna kulit, bentuk muka, 
rambut, dan sebagainya. Berkaitan dengan pembauran pada golongan etnik 
yang mencakup di daerah Pemali, disitulah masyarakat dengan golongan 
etnik yang berbeda saling bertemu dan bersosialisasi. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses 
sosialisasi antar golongan etnik Jawa dan Cina di pemukiman Pemali 
Kelurahan Mlatibaru Semarang, (2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat 
dan mendukung dalam menyangkut hubungan sosial antara golongan 
penduduk etnis Jawa dengan golongan penduduk etnis Cina, yang berdiam 
di Pemali Kelurahan Mlatibaru. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) 
Mengetahui proses sosialisasi antar golongan etnik Jawa dan Cina di 
pemukiman Pemali Kelurahan Mlatibaru Semarang, (2) Mengetahui faktor-
faktor yang menghambat dan mendukung dalam proses sosialisasi antar 
golongan etnik Jawa dengan golongan penduduk etnik Cina, yang berdiam di 
wilayah Pemali Kelurahan Mlatibaru Semarang. 
 Sumber data penelitian berasal dari subyek penelitian yaitu 9 
(sembilan) terdiri atas 5 (lima) etnik Jawa, dan 4 etnik Cina keturunan Cina ; 
Informan sebagai juru kunci. Metode penelitian yang deskritif kualitatif, teknik 
pengumpulan data yang digunakan  adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan 
trianggulasi berdasarkan sumber. Analisis data dalam penelitian ini adalah 
tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap kesimpulan. 
 Hasil penelitian menggambarkan situasi dan kondisi di pemukiman Pemali 
Kelurahan Mlatibaru Semarang, dimana etnis Jawa dan etnis Cina tinggal, yang 
diantaranya terbagi-bagi dalam Pemali I, II, III, IV. Proses Sosialisasi Golongan 
Etnik Jawa dan Cina, menjaga hubungan antar ke dua etnik untuk saling 
menghargai dan mempunyai kebersamaan serta partisipasi dalam kegiatan yang 
ada di lingkungan.  Faktor pendukung pembauran terdiri dari sistim mata 
pencaharian, dibidang sosial. Faktor penghambat pembauran antara lain  
pendidikan, prasangka sosial, persaingan. 
 Simpulan dari penelitian ini adalah pembauran di segala bidang kehidupan 
baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik maupun keamanan dan 



pertahanan mempunyai makna perpaduan antara perbagai unsur bangsa dalam 
pengertian etnis. Di dalam pemukiman komunitas Pemali Kelurahan Mlatibaru 
Semarang telah terjalin hubungan sosial atau komunikasi yang cukup lama antara 
etnis Jawa dan etnis keturunan Cina. 
 Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah diharapkan bagi etnik 
Jawa dan Cina harus dapat menciptakan suatu tindakan konkrit yang dapat 
memperlancar proses pembauran, yaitu dapat mewujudkan dalam kehidupan 
bersosialisasi sehingga proses pembauran dapat terjadi tanpa adanya suatu 
konflik. Kebudayaan yang berbeda hendaknya dijadikan pelajaran untuk saling 
mengisi dengan kekurangan-kekurangan yang ada. 


