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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

 Dewasa ini issue mengenai homoseksual menjadi salah satu sosial issue 

yang menarik dalam kehidupan sosial masyarakat. Homoseksual adalah konsep 

untuk menjelaskan seseorang yang memiliki ketertarikan secara perasaan ataupun 

erotik baik secara predomian ataupun ekslusif terhadap individu yang memiliki 

kesamaan jenis kelamin dengan ataupun tanpa melibatkan hubungan fisik. 

Sedangkan gay merupakan istilah untuk menyebutkan lelaki yang menyukai 

sesama lelaki sebagai partner seksual, serta memiliki ketertarikan baik secara 

emosi maupun erotik, baik secara dominan maupun ekslusif dan juga dengan 

ataupun tanpa adanya hubungan fisik (Putri: 2013). 

 Kajian ini menjadi menarik dimana gay memiliki nilai-nilai dan gaya 

hidup yang berbeda dengan nilai-nilai yang telah disepakati oleh masyarakat. 

Selain itu, semua ajaran agama pun melarang akan aktivitas homoseksual. Namun, 

di masyarakat saat ini yang sudah mengalami globalisasi, Gay mulai berani untuk 

menunjukkan eksistensinya. Keberanian ini berawal saat berakhirnya masa Orde 

Baru ketika demokrasi menjadi issue hangat dan kebebasan berpendapat menjadi 

mantra ampuh bagi kaum Gay untuk mulai berani menunjukkan identitasnya 

(Winke: 2008). 

Dulu, homoseksual oleh masyarakat dianggap sebagai gangguan jiwa yang 

menyebabkan penderitanya mengalami penyimpangan perilaku. Namun, setelah 
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mengacu pada DSM IV (Diagnostic Manual of Mental Disorder yang dibuat oleh 

APA) homoseksual tidak lagi diklasifikasikan sebagai gangguan jiwa ataupun 

penyimpangan lainnya karena syarat dari sebuah perilaku untuk dapat 

diklasifikasikan sebagai gangguan jiwa adalah apabila perilaku tersebut 

mengganggu kehidupan penderitanya (Nicolosi dalam Winke: 2008). 

Stigma negatif masyarakat kepada kaum Gay semakin bertambah saat 

issue penyebaran virus HIV/AIDS mulai merebak danmasyarakat percaya bahwa 

salah satu penyebarannya melalui homoseksual. Pada dasarnya stigma negatif 

tersebut muncul karena perbedaan nilai-nilai yang dianut kaun Gay dengan nilai-

nilai yang dominan padamasyarakat terkait orientasi seksual mereka yang 

berbeda. 

 Semua aspek nilai dan norma yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa 

gay adalah melanggar nilai dan norma yang telah disepakati masyarakat. Oleh 

karenanya masih terjadi masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap 

kaum gay semata karena melihat status mereka sebagai gay. Penolakan 

masyarakat beragam, mulai dari cemooh hingga diskriminasi terhadap hak-hak 

sosial yang seharusnya juga dimiliki kaum gay sama seperti heteroseksual. Dalam 

keluarga juga Gay sering kali mendapat penolakan berupa diusir atapun tidak lagi 

dianggap sebagai anggota keluarga. Bahkan yang paling ekstrim ada kaum 

homophobia, dimana istilah ini merujuk pada orang-orang yang melakukan 

penolakan keras terhadap teman-teman homoseksual (Lenhne: 976)  

Namun saat ini globalisasi dan semakin terbukanya masyarakan akan 

perbedan adalah salah satu faktor mulai terbiasanya masyarakat pada keberadaan 
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kaum gay. Data yang dilansir dalam portal Gaya Nusantara (Oetomo,2006) 

mengatakan bahwa jumlah Gay di Indonesia saat mencapai 20.000 juta orang 

hingga saat ini. Dan kaum tidak lagi segan-segan menunjukkan identitas mereka 

di ruang publik. Dan masyarakat kerap kali tidak mempermasalahkan keberadaan 

kaum gay yang tampil di muka umum. Pembiaran masyarakat terhadap semakin 

terbukanya kaum gay atas identitas mereka tidak serta merta menghilangkan 

stigma negatif yang melekat pada kaum gay yang sudah ada sejak dahulu. 

Karena disisi lain, issue gay manjadi dilematis saat dihadapkan pada 

kondisi sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas seorang muslim. Tak ayal 

masih banyak stigma negatif yang melekat pada kaum gay. Selain menjadi 

larangan agama apapun, Undang-undang No.44/2008 pun melarang adanya 

hubungan sejenis di Indonesia. Oleh karena itu kaum Gay masih dianggap 

berperilaku seks menyimpang karena memiliki orientasi seksual terhadap sesama 

jenis. 

 Di Indonesia ada satu organisasi yang berdiri atas dasar banyaknya 

penolakan terhadap homoseksual khususnya gay dan atas dasar stigma negatif 

terhadap gay yang ada di masyarakat. Organisasi ini bernama GAYa Nusantara, 

anggota dari organisasi ini adalah teman-teman gay yang telah menerima dirinya 

sebagai seorang gay. Organisasi ini terang-terangan membuka bahwa anggotanya 

adalah gay kepada masyarakat.  

 Dalam sosiologi, GAYa Nusantara dianggap sebagai suatu subkultur 

menyimpang. Dimana subkultur menyimpang memiliki nilai-nilai dan norma-

norma yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Namun, subkultur 
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menyimpang tetap melakukan aktivitas bersama masyarakat yang memiliki nilai 

dominan tersebut. Subkultur menyimpang terbentuk dari individu-individu yang 

memiliki nilai dan norma yang berbeda dengan masyarakat yang kemudian 

bersama-sama membentuk subkultur baru. 

 Ditengah stigma negatif yang mereka terima, kaum gay tetaplah makhluk 

sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam berinteraksi dan memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Interaksi yang terjadi pasti memiliki keunikan masing-

masing karena lawan interaksi mereka memandang gay sebagai orang yang tidak 

“biasa”. Kaum gay tentu telah mengetahui konsekuensi yang mereka terima atas 

pilihan hidup yang mereka ambil.  

Seorang gay sendiri tidak serta merta mudah menerima kenyataan bahwa 

dirinya adalah seorang gay. Ada tahap-tahap yang menyertai hingga kemudian 

mereka menerima bahwa mereka menyukai sesama jenis. Dan kemudian masalah 

akan kembali datang setelah penerimaan diri tersebut. Masalah banyak datang dari 

luar dirinya, terkait dengan stigma negatif masyarakat.  

 Dalam penelitian dari  National Gay and Lesbian Task Force 

(NGLTF)dan National Center for Transgender Equality (NCTE) tahun 2011 di 

Amerika (Dalam artikel Pentingnya Penerimaan Keluarga bagi LGBT  Posted May 22, 

2012 at 8:36 am (http://lgbtindonesia.org/main/?p=724) diakses tanggal 17 

Desember 2014 ) yang berjudul “Injustice at Every Turn”, menunjukkan 

bagaimana pentingnya penerimaan keluarga untuk seorang gay. Seorang gay 

yang dapat diterima dalam keluarganya akan memiliki ketahanan yang lebih 
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kuat dalam menghadapi masyarakat yang masih memberi stigma buruk terhadap 

gay, kemudian hal tersebut dapat nenurunkan tingkat depresi seorang gay. 

 Seperti dalam kasus Dena Rahma, mantan artis cilik yang kemudian 

memutuskan untuk menjadi seorang transgender. Keputusannya tersebut mendapat 

dukungan dan respon yang positif dari keluarga sehingga Dena Rahma memiliki rasa 

percaya diri yang cukup untuk menghadapi pemberitaan di media massa. Penerimaan 

yang diterima Dena Rahma tidak serta merta mudah, dilansir dari 

(http://melela.org/index.php/60-our-story/112-acan-rachman diakses 17 

Desember2014), Acan Rahman selaku ayah dari Dena Rahma mengaku pernah 

memanfaatkan statusnya sebagai ayah untuk menjadikan Dena Rahma tumbuh sesuai 

keinginan egonya, namun saat ini Acan Rahman dan keluarga tidak pernah menganggap 

Dena Rahma sebagai aid dalam keluarga, bahkan Dia dan isterinya merasa bangga 

memiliki anak yang jujur dan berprestasi. 

Banyak penolakan pada kaum homoseksual yang datang dari keluarga 

yang pada akhirnya kerap menimbulkan konflik dalam keluarga itu sendiri. 

Misalnya, keluarga memaksa homoseksual untuk melakukan pernikahan dengan 

lawan jenis dengan ancaman akan diusir dari keluarga jika tidak melakukannya. 

Sementara itu dalam kenyataannya mereka yang sudah menikah tetap sulit untuk 

emninggalkan aktivitas homoseksualitasnya sehingga tidak jarang kaum gay yang 

sudah menikah tetap berperilaku homoseksual secara sembunyi-sembunyi (Abrar 

dan Wini dalam Lucy dan Sri: 2006). 

Dalam sebuah penelitian lain, perkawinan simbolik yang dilakukan gay 

secara heteroseksual pada akhirnya membuat gay tersebut berdramaturgi dengan 
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berperan sebagai suami di depan audience yaitu keluarga dan masyarakat tetapi 

juga tetap menjadi homoseksual sebagai peran backstagenya. Perilaku 

homoseksual tidak serta merta dapat mereka tinggalkan. Oleh karenanya mereka 

berusaha agar identitas gay mereka tidak terbongkar. Mereka berusaha tidak 

menunjukkan kegay-annya dan tidak bersikap kemayu seperti saat bersama 

komunitas mereka (Fitroh: 2009). 

Keterbukaan gay akan identitas homoseksualnya berakibat munculnya 

konflik. Bagi beberapa remaja gay mereka harus memiliki strategi untuk 

mengelola konflik pasca coming out terkait homoseksualitas mereka kepada orang 

tua. Strategi tersebut ada dua cara yaitu diskusi dengan keluarga dengan dasar 

bertanggung jawab atas pilihan yang telah diambil atau dengan pemutusan 

hubungan dan terjadi saling menghindar antara gay dan keluarga (Alaminikita: 

2008) 

Keterbukaan gay kepada keluarga mereka terkait diri mereka yang 

notabene seorang gay bukanlah hal yang mudah. Akan sulit mengambil keputusan 

untuk kemudian jujur terhadap keluarga, dan tentu saja akan sulut bagi keluarga 

untuk kemudian dapat menerima anggota keluarganya sebgai seorang gay. Kasusu 

penerimaan gay pada aspek institiusi keluarga sebenarnya merupakan aspek yang 

sangat penting. Seperti halnya  penelitian   menjelaska pertapakah sifat 

penerimaan keluarga bersifat positif ataukah relatif dikarenakan setiap anggota 

keluarga memiliki struktur pengetahuan berbeda terhadap status sosial gay. 
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I.2 Masalah Penelitian 

 Pandangan masyarakat terhadap gay saat ini masih dianggap menyimpang 

karena memiliki orientasi seks yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan budaya 

yang dominan dalam masyarakat. Walau tidak semua masyarakat melakukan 

diskriminasi terhadap gay namun omongan negatif pastilah selalu ada dan akan 

selalu mengusik kaum homoseksual. 

Dalam penelitian ini saya memfokuskan masalaha untuk melihat :  

1.  Bagaimana proses penerimaan keluarga terhadap identitas gay keluarga 

mereka ditengah stigma negatif masyarakat ? 

2. Apa yang mendasari penerimaan keluarga terhadap identitas gay keluarga 

mereka? 

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian ini memiliki tujuan antara lain : 

1. Mengetahui bagaimana proses penerimaan keluarga dari gay terhadap identitas 

gay keluarga mereka ditengah stigma negatif masyarakat. 

2. Mengetahui apa saja yang mendasari keluarga gay menerima identitas gay 

dalam keluarganya. 

I.3.2 Manfaat penelitian 

I..3.2.1 Manfaat praktis :  

Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  diharapkan  dapat 

memberikan  kontribusi  kepada  masyarakat terkait fenomena gay yang ada di 

masyarakat. Dan kasus-kasus diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap gay 

dapat berkurang 
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I..3.2.2 Manfaat akademik  

Dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan 

penelitian  ilmiah, empiris  bagi  sosiologi  berkaitan dengan keberadaan kaum 

gay di masyarakat yang mulai membuka dirinya dan juga mengetahui proses 

penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya yang berstatus gay. 

I.4 Kerangka Konseptual 

 Dalam penelitian ini, teori tidak dijadikan landasan dalam menganalisis 

data. Namun, sebagai alat bantu dalam menganalisis data. Penelitian kualitatif 

akan membentuk preposisi-preposisi baru, oleh karenanya penelitian ini tidak 

menjadikan sebuah teori sebagai acuan utama dalam menganalisis. Beberapa teori 

serta konsep-konsep akan membantu dalam menemukan jawaban dari rumusan 

masalah. 

1.4.1 Teori Queer Judith Butler 

 Judith Butler adalah salah satu filsuf yang pemikirannya banyak 

dipengaruhi oleh Hegel, Michael Faucault, Simone De Beauvoir, Jaquest Derrida. 

Terutama teori melankonia heteroseksual milik Sigmund Freud yang menjadi 

awal pemikiran dari teori queer. Butler menekankan bahwa subjek selalu subject-

in-prosses dan berpandangan bahwa pemikiran feminis terlalu menyetarakan 

antara laki-laki dan perempuan. Pemikiran feminis menimbulkan sebuah asusmsi 

bahwa disana terdapat pre-exiting subyek. Dari asumsi tersebut kemudian 

memunculkan pemikiran bahwa identitas perempuan adalah sebuah konstruksi 

masyarakat kemusian perempuan berpikiran bahwa dirinya harus mampu lepas 

dari konstruksi tersebut. 
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 Namun tidak demikian menurut Butler. Bagi Butler, subjek adalah sesuatu 

yang dibentuk oleh tindakan, subjek adalah aktor yang melakukan perannya di 

atas panggung. Sedangkan identitas adalah suatu proses yang tidak memiliki 

akhir. Indentias individu dilihat melalui tindakan permormatifnya. Dan sebuah 

tindakan akan membentuk pelaku. Karena sebuah identitas tidak memiliki awal 

maupun memiliki akhir maka Butler menganggap bahwa suatu gender tidak bisa 

didasarkan pada entitas biologis saja. Satu-satunya dasar bagi identitas, gender, 

dan seksualitas adalah tindakan. Karena tindakan selalu berubah, maka identitas 

selalu berubah. Subyek tidak pernah menjadi identitas yang final, melainkan 

selalu in-process.  

Kata “Queer” dapat berarti sesuatu yang menimpang dan tidak benar. 

Namun saat ini istilah Queer memiliki makna baru sebagai pandangan yang 

mendasari dukungan atas kaum LGBT. Queer teori berpandangan bahwa orientasi 

seksual bukanlah sesuatu yang bersifat natural sehingga tidak ada istilah iorientasi 

seksual menyimpang. Judith Butler menolak prinsip identitas yang memiliki awal 

dan akhir. Butler juga menolak pandangan bahwa seks (male/female) sebagai 

penentu dari gender (masculine/feminine), dan gender sebagai penentu sexual 

orientation. 

Identitas diperoleh dari tinmdakan masing-masing individu dan tindakan 

tidak pernah permanen dan berubah-ubah. Bagi Butler sah-sah saja seseorang 

emiliki identitas maskulin di satu waktu lalu memiliki identitas feminin di waktu 

lain. demikian pula dengan male feminine atau female masculine. Kemudial hal 

tersebut dapat berpengaruh pada orientasi seksual. Karena jika identitas seksual 
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tidak pernah final maka seharusnya tidak ada keharusan seorang perempuan 

menyukai laki-laki maupun sebaliknya. 

Pada awalnya teori ini hanya memusatkan pada perlindungan terhadap 

kaum lesbian dan gay. Namun saat ini queer telah merambah kepada performance, 

yaitu kekacauan berpenampilan seorang dalam upaya mengaburkan norma gender 

dan pemberitahuan bahwa gender gender dan sex bukanlah sesuatu yang final dan 

alamiah. Inti dari pemikiran Butler adalah tidak ada kondisi alamiah dari manusia 

selain penampilan fisiknya. Seks, gender, maupun identitas sosial adalah bentuk 

dari konstruksi sosial. Kesimpulannya baik seks, gender, maupun orientasi seksual 

adalah sesuatu yang bersifat cair, tidak alamiah dan selalu berubah dan 

terkonstruksi oleh kondisi sosial. Maka ditinjau dari pemikiran Butler: 2002 

LGBT bukanlah suatu penyimpangan sosial, melainkan suatu variasi dalam 

identitas manusia yang didasarkan pada tindakan performatif. 

I.4.2 Tahap-Tahap Penerimaan Diri (coming in-coming out) pada Homoseksual  

Menurut Voughan, 2007 ada beberapa tahap yang dialami seorang gay sebelum 

pada akhirnya melakukan coming out, tahap tersebut antara lain : 

1. Awareness  

Proses ini dimulai dengan kewaspadaan awal terhadap perasaan berbeda dari 

teman sebaya yang memiliki jenis kelanin sama. Seringkali ketertarikan seksual 

memegang peran penting dalam perasaan yang berbeada ini. Mereka mungkin mulai 

mengenali bahwa mereka tidak cocok dengan teman sebaya mereka. Mereka juga 

kurang cocok dengan norma gender secara tradisional. Proses ini merupakan proses 

yang sangta membingungkan karena mereka memulai untuk mengalami level internal 
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dan tekanan sosial yang tinggi untuk menyesuaikan dengan norma sosial. Resolusi untuk 

masalah ini muncul jika individu mempersiapkan kemungkinan menjadi gay atau lesbian. 

2. Exploration 

Pada proses ini homoseksual mengalami periode dimana ketertarikan 

dengan homoseksual lain bertambah. Seiring dengan toleransi dan keterbukaan 

yang semakin tinggi untuk mengeksplore seksualitas mereka, individu mulai 

mencari lingkungan mereka dimana mereka dapat belajar dari kaum homoseksual 

lainnya tentang bagaiman artinya menjad homoseksual. Hal ini mencakup 

keikutsertaan dalam organisasi, acara, atau area sosial yang disosialisasikan 

dengan komunitas homoseksual, mengadopsi identitas homoseksual dan 

menetapkan hubungan pada komunitas homoseksual. 

3. Acceptance  

Tahap ini dimana individu menolak identitas heteroseksual dan 

menginternalisasikan identitas sebagai homoseksual. Selain itu, penerimaan ini 

dihubungkan dengan kontak sosial yang lebih luas dengan homoseksual lainnya, 

menjalin pertemanan, dan mengejar kesempatan untuk terlibat dalam hubungan 

seksual atau romantis dengan homoseksual lainnya. Resolusi dari periode ini 

muncul saat individu mencapai titik dimana mereka dapat menerima dan 

mengapresiasi sepenuhnya identitas homoseksual mereka.  

4. Commitment 

Pada proses ini, individu semkin hanyut dalam komunitas 

homoseksualnya. Akibatnya individu seringkali menjadi aktivis sosial danpolitik 

untuk memperjuangkan hak yang sederajad bagi mereka dan yang lainnya serta 
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berusaha untuk mengubah stereotype yang negatif tentang homoseksual dalam 

masyarakat. Secara internal, komitment ini diekspresikan melalui penerimaan 

penuh dan tidak terkondisi dari identitas homoseksual mereka. Resolsi dari 

periode ini adalah kenyamanan dan penerimaan diri yang diartikan sebagain 

perasaan bangga terhadap identitasnya. 

5. Integration  

Periode ini fokus pada pemerolehan kesesuaian maksimal antara pribadi 

dengan lingkungannya diman individu secara aktif menggabungkan identitas 

pribadi dan sosial mereka denagn peran penting lainnya disertai dengan rasa 

hormat terhadap keluarga, pekerjaan, dan komunitas. Pada tahap ini individu 

mengenali persamaan dengan heteroseksual dan bagaimana mereka berbeda denga  

homoseksual yanglain, sehingga membuat merea membuat keputusan yang akurat 

tentang siapayang dapat mereka percaya untuk memberitahukan identitas mereka 

bahwa mereka homoseksual dan ia bercampur secara sosial bersama homoseksual 

dan heteroseksual lain yang ia merasa terbuka terhadap homoseksualitasnya. 

 Sehingga seorang homoseksual dapat dikatakan telah comming out ketika telah 

melewati tahap Integration yang terdiri dari Awareness, Acceptance, dan Commitment.  

 

 

I.4.3 Penerimaan Gay dalam Keluarga 

 Menerima status sosial gay dalam sebuah keluarga bukanlah hal yang 

mudah. Ada proses-proses yang harus dilewati seorang gay untuk kemudian 

memiliki keberanian membukan identitas homosekssualnya. Banyaknya kasus 
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penolakan dari keluarga dan juga stigma negatis terhadap kaum gay yang 

berkembang dimasyarakat menjadi alasan-alasan yang memicu kaum gay tidak 

membuka identitas homoseksualnya terhadap keluarga. 

 Penolakan dari keluarga juga bukanlah hal yang tabu. Masyarakat 

Indonesia yang tumbuh dengan nilai-nilai serta norma-norma yang selalu 

mengikutinya tentu aktiivitas sosialnya terkontrol dengan hal tersebut. Apa yang 

benar adalah apa yang secara dominan dianggap benar, dan menjadi salah ketita 

masyarakat mengkonsensukannya sebagai sesuatu yang salah. Begitu pula 

homoseksual yang paa masyarakat luas masih dianggap sesuatu yang memalukan. 

 Berbagai resiko yang akan dihadapi seorang gay apabila memutuskan 

untuk membuka identitas homoseksualnya beragam, mulai dari diusir dari rumah 

bahkan ditolak kehadirannya dalam keluarga atau tidak lagi dianggap sebagai 

keluarga. Menjaga nama baik keluarga adalah hal yang kerap diutarakan untuk 

penolakan gay yang dianggap bersikap memalukan. 

 Namun tentunya tidak semua gay menerima penolakan pasca membuka 

identitas homoseksual mereka pada keluarga. Penerimaan dalam studi ini adalah 

penerimaan seorang gay dalamkeluarga tanpa adanya perlakuan mengucilkan, 

mengusir, atau membuang anggota keluarga yang telah membuka identitas 

homoseksualnya. Keluarga tetap menerimanya sebagai anggota keluarga dan 

hubungan kekeluargaan tetap terjalin harmonis. Keterbukaan seorang gay atas 

identitas homoseksualnya tidak menjadikan alasan bagi keluarga untu menolak 

keberadaannya dalam keluarga.  

I.4.4 Penerimaan Gay dalam Dekonstruksi Jacques Derrida 
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 Jacques Derrida adalah filsuf kelahiran Aljazair yang terkenal dengan 

sumbangan pemikirannya tentang dekonstuksi pada aliran post-modernisme. 

Pemikiran ini menunjukkan bahwa arti hanya dapat dipahami dan ditentukan oleh 

situasi dan kondisi tertentu. Menurut Derrida, struktur yang objektif tidak ada dan 

arti hanya bisa dipahami lewat situasi tertentu. Sebuah tanda mungkin memiliki 

arti yang berbeda dari yang dimaksud oleh pengarangnya. Dalam hal ini kepastian 

tidak dapat di klaim sebagai sesuatu yang objektif. 

 Derrida menunjukan bahwa yang kita lakukan sering kali cenderung 

melepaskan teks dari konteksnya. Suatu teks sering kali kita lepaskan dari sejarah 

awalnya dan akhirnya teks tersebut kita hadirkan sebagai makna final. Hal ini 

derrida sebut dengan logosentrisme. Pemikiran dekonstruksi menolak kemapanan 

dan kestabilan makna. Oleh karenanya dekonstruksi membuka ruang “kreatif yang 

sangat luas dalam proses pemaknaan dan penafsiran akan suatu teks. Dekonstruksi 

memberika kebebasan bagi setiap orang untuk untuk menafsirkan suatu objek 

tanpa terbatas ruang. Dekontrusksi suatu makna melahirkan makna baru dan 

makna-makna lain sehingga era dekonstruksivisme dianggap era matinya makna. 

Makna menjadi tidak memiliki arti. 

 Era post-modernisme adalah dunia yang menyangkal semua pandangan 

dunia. Tidak ada kebenaran universal yang valid untuk setiap orang. Sasaran 

utama dari dekontruski adalah membongkar sifat totaliter dari sistem, terutama 

dari yang tercermin dari tandanya. 

 Dekonstruksi dalam gambaran Derrida merupakan cara membaca teks 

yang menggerser “pusat” sebagai acuan, dan membuka peluang pada pemikiran-
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pemikiran yang ada di ‘pinggiran” untuk berperan. Jadi, dalam dekonstruksi 

Derrida menitikberatkan pada hal-hal yang kecil. Tujuannya adanya melokasikan 

saat-saat kunci, saat-saat ketika teks disampaikan (Ritzer: 2003) 

 Sebuah pemikiran menuntuk sesuatu yang tunggal, universal dan abadi 

serta menyingkirkan yang lain, dan karena itu represif. Derrida menyebutnya 

“logosentrisme”. Derrida berusaha mengoyak logosentrisme yang selama ini 

kukuh mengendalikan pemikiran Barat sejak Zama Yunani. Konsep yang iya 

pakai adalah dekonstruksi. 

 Derrida dan para pengikutnya pada umumnya menolak untuk 

mendefinisikan dekonstruksi, sebab definisi adalah pembatasan. Sementara 

dekonstruksi berusaha menerobos batas. (Sumarwan, 2005:17). Dalam beberapa 

kajiannya, Derrida mengutarakan gagasannya yang muncul setelah membaca 

sebuah teks, gagasan tersebut awal mulanya tersembunyi atau luput dari perhatian 

orang lain. Oleh karena itu, isinya bisa sangat mengejutkan karena tidak terduga. 

Hal tersebut kemudian dirasa dapat mengancam pola kehidupan yang mapan 

seperti moral dan agama. Derrida melawan anggapan de Saussure yang 

mengatakan bahwa petanda (significant) dan makna yang ditandakan (signifie) 

memiliki keterkaitan satu sama lain. (Shindunata, 2005:4) 

Dari sudut pandang dekonstruksi, muncul anggapan bahwa keteraturan, 

struktur-struktur, dan sistem-sistem yang menyatukan seluruh makna yang ada 

hingga saat ini tidak dapat dipertahankan lagi. Karena ternyata semuanya relatif. 

Maka selain filsafat, metafisika, dan logosentrisme, dekonstruksi juga memukul 

telak kebenaran agama yang menuntuk kebenaran yang satu dan mutlak. Terutama 
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agama Abrahamik. Tetapi tujuan Derrida bukanlah untuk menyerang agama, 

melainkan untuk menemukan hal-hal baru yang sebelumnya tersembunyi dari 

ajaran agama. (Shindunata, 2005:5) 

 Dekonstruksi beranggapan bahwa tidak ada makna yang menetap dalam 

hidup kita. Setiap konsep memiliki banyak lapisan makna yang dapat dibaca 

secara berbeda-beda, oleh kepentingan yang berbeda sesuai dengan perkembangan 

di zamannya. Makna bisa berubah mengikuti konsentlasi yang menghubungakan 

manusia dengan lingkungannya. Makna terus menerus digali dan diciptakan 

manusia untuk keberlangsungan hidupnya. (Shindunata, 2005:6) 

 Simon Critchley dalam Sumarwan: 2005, berusaha menjelaskan 

dekonstruksi melalui pertanyaan: “bagaimana dekonstruksi terjadi dan mengambil 

tempat?” lalu dia menjawab “dekonstruksi selalu merupakan dekonstruksi atas 

sebuah teks”. Dengan kata lain, dekontruksi terjadi pada sebuah teks. (Critchley: 

1992 dalam Sumarwan: 2005). Dekonstruksi selalu dimulai dengan membaca. 

Derrida mengatakan bahwa membaca merupakan langkah awal dan mendasar 

dalam dekonstruksi. (Sumarwan, 2005:17)   

 Teori ini peneliti gunakan dalam analisis penelitian ini karena dala proses 

penerimaan terhadap anggota keluarga yang gay didalam suatu keluarga, tentu 

subjek yang melakukan penerimaan tersebut melakukan dekonstruksi terhadap 

simbol-simbol dari gay. Terjadi dekontruksi nilai-nilai yang telah subjek pahami 

tentang gay yang bersumber dari berbagai konteks baik Negara, agama, budaya, 

maupun masyrakat. Dekonstruksi ini mempengaruhi pandangan keluarga terhadap 
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seorang gay sebelum melakukan coming out pada keluarga dan setelah melakukan 

coming out pada keluarganya.  

1.5  Batasan Konsep 

1.5.1 Homoseksual   

Konsep homoseksual menjelaskan tentang orientasi seksual terhadap 

sesama jenis. Laki-laki menyuaki berhubungan intim dengan laki-laki, dan 

perempuan menyukai berhubungan inti dengan perempuan. Homoseksual 

mencakup empat istilah lain yaitu LGBT (lesbian, Gay, Biseksual, dan 

Transgender). Lesbian adalah adalah seorang perempuan yang memiliki orientasi 

seksual terhadap perempuan sesama perempuan. Gay adalah laki-laki yang tidak 

mempermasalahkan kelamin mereka dan tetap menjadi laki-laki tetapi memiliki 

orientasi seks terhadap sesama laki-laki. 

Sedangkan biseksual menjelaskan kondisi dimana seseorang memiliki 

orientasi seksual ganda. Disatu sisi dia tertarik pada lawan jenis, tetapi disisi yang 

lain dia juga berorientasi seksual terhadap sesama jenis. Dan Transgender adalah 

seseorang yang memiliki orientasi seksual terhadap sesama jenisnya, tetapi yang 

membedakan transgender dengan lesbian atau gay adalah transgender merasa 

mereka terjebak pada fisik yang salah. Transgender mempermasalahakan tentang 

kelamin dan akhirnya melakukan operasi untuk merubah kelamin mereka. 

Homoseksualitas adalah kesenangan yang terus menerus terjadi dengan 

pengalaman erotis yang melibatkan kawan sesama jenis, yang dapat atau mungkin 

saja tidak dapat dilakukan dengan orang lain atau dengan kata lain, 
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homoseksualitas membuat perencanaan yang disengaja untuk memuaskan diri dan 

terlibat dalam fantasi atau perilaku seksual dengan sesama jenis (Olson, 2000: 10).  

 Dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di 

Indonesia III (DepKes RI, 1998: 115), homoseksualitas dimasukkan dalam 

kategori gangguan psikoseksual dan disebut sebagai orientasi seksual egodistonik, 

yaitu “identitas jenis kelamin atau preferensi seksual tidak diragukan, tetapi 

individu mengharapkan yang lain disebabkan oleh gangguan psikologis dan 

perilaku serta mencari pengobatan untuk mengubahnya.” Artinya homoseksualitas 

dianggap suatu kelainan hanya bila individu merasa tidak senang dengan orientasi 

seksualnya dan bermaksud mengubahnya. 

1.5.2 Keluarga 

Keluarga  adalah  unit  terkecil  dari  masyarakat  yang  terdiri  atas  kepala 

keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah 

suatu  atap  dalam  keadaan  saling  ketergantungan.  Keluarga  adalah  institusi  yang 

paling  penting  pengaruhnya  terhadap  proses  sosialisasi  individu  (Narwoko  dan 

Suyanto,  2004:  92).  Selain  itu  Keluarga  merupakan  unsur  sosial  yang  paling 

sederhana  dan  berperan  penting  dalam  menanamkan  dasar-dasar  sosialisasi. 

Keluarga inti adalah anggota keluarga terdekat yang terdiri dari Ayah, Ibu dan anak-

anak.  

Hubungan keluarga merupakan suatu ikatan dalam keluarga yang terbentuk 

melalui masyarakat. Ada tiga jenis hubungan keluarga yang dikemukakan oleh Robert R. 

Bell (Ihromi, 2004: 91), yaitu: 
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a) kerabat dekat (conventional kin) yaitu terdiri dari individu yang  terikat dalam 

keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, seperti suami istri, 

orang tua-anak, dan antar-saudara (siblings). 

b)  keluarga jauh (discretionary kin) yaitu terdiri dari individu yang terikat dalam 

keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, tetapi ikatan 

keluarganya lebih lemah daripada keluarga dekat. Anggota kerabat jauh kadang-

kadang tidak menyadari adanya hubungan keluarga tersebut. Hubungan yang 

terjadi di antara mereka biasanya karena kepentingan pribadi dan bukan karena 

adanya kewajiban sebagai anggota keluarga. Biasanya mereka terdiri atas paman 

dan bibi, keponakan dan sepupu. 

c) orang yang dianggap kerabat (fictive kin) yaitu seseorang dianggap anggota 

kerabat karena ada hubungan yang khusus, misalnya hubungan antar teman akrab. 

Konsep penerimaan keluarga adalah penerimaan akan hal-hal positif dan negatif 

dari anggota keluarga lainnya serta mampu menghargai keputusan yang telah dibut 

olehnya. Penerimaan juga  diartikan tidak ada perlakuan berbeda atau diskriminasi.  

I.6 Metode Penelitian 

I.6.1 Tipe Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data 

kualitatif untuk analisisnya. Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana proses 

penerimaan anggota keluarga terhadap gay dalam keluarganya. Selain itu jada akan 

dibandingkan hasil wawancara dengan gay dan dengan keluarga terkait penerimaan 

yang diterima oleh gay.  Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data-

data berupa wawancara mendalam serta observasi lapangan untuk menemukan 

jawaban dari fokus penelitian. 
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I.6.2 Subjek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah anggota keluarga dari Gay yang telah 

membuka identitasnya pada keluarga. Selain itu gay itu sendiri juga akan menjadi subjek 

penelitian. Oleh karena penelitian ini memfokuskan pada proses penerimaan keluarga 

dari kaum gay maka informan kuncinya adalah anggota keluarga dari gay. 

 Untuk mempermudah peneliti dalam mencari informan, peneliti menggunakan 

komunitas GAYa Nusantara sebagai awal untuk mencari informan. GAYa Nusantara 

adalah komunitas homoseksual yang ada di Surabaya. Anggota dari GAYa Nusantara 

adalah para homoseksual yang telah membuka diri kepada masyarakat terkait statusnya 

sebagai homoseksual. Komunitas ini memiliki kantor kesekertariatan yang bertempat di 

Semolowaru. Di lokasi tersebut anggota komunitas ini kerap mengadakan kegiatan atau 

sekedar berkumpul dan bertemu dengan sesama homoseksual. Dari anggota GAYa 

Nusantara tersebut kemudian peneliti mencari anggotakeluarga yang telah mengetahui 

status homoseksual mereka dan menerima hal tersebut. 

I.6.3 Metode Penentuan Informan 

 Informan dari penelitian ini adalah gay dan anggota keluarga dari gay itu sendiri. 

Oleh sebab itu peneliti menggunakan teknik penentuan informan dengan cara purposif. 

purposif adalah pengambilan informan yang telah memiliki kriteria tertentu yang sudah 

ditetapkan, dalam hal ini kriteria yang di tentukan adalah : 

1. informan haruslah anggota keluarga inti ataupun tidak dari gay yang telah 

membuka identitas seksualnya dan menerima hal tersebut. 

2. gay yang telah membuka identitasnya kepada keluarga dan telah diterima 

dengan identitas homoseksualnya. 
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Dalam penelitian ini ada tujuh orang informan. Empat orang adalah gay yang 

telah membuka identitasnya pada keluarga dan tiga orang adalah keluarga yang telah 

menerima gay dalam keluarganya 

I.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini tidak digunakan teknik observasi namun hanya 

menggunakan teknik wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan dengan 

informan yang telah memenuhi kriteria informan. Wawancara mendalam dilakukan 

untuk menggali data-data serta menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang dapat 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu peneliti juga menggunakan 

sumber data melalui akses internet, jurnal, buku-buku dan penelitian terdahulu. Dalam 

proses wawancara peneliti menggunakan alat bantu rekam yaitu handphone untuk 

merekam hasil wawancara. 

 

1.6.5 Teknik Analisi Data 

Dalam menganalisis data yang telah diperoleh, peneliti malakukan 

beberapa langka, antara lain; reduksi  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  

dalam  bentuk  proses  pemilihan, pengeditan,  pemusatan  pada  penyederhanaan,  

pengabstrakan  dan  transformasi data  kasar  yang  muncul  dari  catatan  di  

lapangan. 

Selanjutnya  data  yang merupakan sekumpulan informasi yang tersusun 

yang memberikan kemungkinan adanya  penarikan  kesimpulan  dan  

pengambilan  tindakan  dalam  penelitian  ini disajikan  dalam  bentuk  matriks.  

Format  matriks  merupakan  abstraksi  atau penyederhanaan  dari  data  kasar  
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