
ABSTRAK 
 
 Penelitian ini menganalisis kehidupan rumah tangga yang dianalogikan sebagai 
“panggung sandiwara” melalui konsep dramaturgi Erving Goffman. Dikatakan 
“panggung sandiwara” karena pasangan suami dan isteri bermain peran untuk menuai 
kesan di masyarakat bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang harmonis dan 
sebagaimana mestinya. Namun pada kenyataannya suami adalah seorang penyuka sesama 
jenis atau gay yang terpaksa menjalani perkawinan dengan lawan jenis demi memenuhi 
tuntutan masayarakat yang senantiasa menuntut angota – anggotanya untuk berpasangan 
dengan lawan jenis. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 
“Bagaimana gay yang melakukan perkawinan memainkan peran sebagai suami dalam 
sebuah drama rumah tangga?”. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, peneliti 
menggunakan konsep dramaturgi Erving Goffman. Subjek penelitian ini adalah gay yang 
melakukan perkawinan dengan lawan jenis. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian 
kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara 
mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. 
 Dikaitkan dengan konsep dramaturgi Erving Goffman, dalam front stage nya atau 
panggung depan, suami menunjukkan bahwa ia adalah seorang suami yang baik seperti 
pada umumnya di masyarakat. Dalam back stage nya atau panggung belakang, suami 
adalah penyuka sesama jenis atau gay yang pada saat ini sedang menjalin hubungan 
dengan laki – laki. Suami melakukan pengelolaan kesan dengan melakukan pengendalian 
diri untuk menghindari penonton mengetahui keadaan orientasi seksualnya yang 
sebenarnya. Ia berusaha sedapat mungkin untuk tidak terlalu memperlihatkan ke-gay-
annya kepada orang – orang di sekitarnya. Ia juga berusaha untuk tidak bertingkah 
kemayu, seperti ketika ia berkumpul dengan teman – teman gay nya. Suami juga 
mengelola ekspresi wajah dan suaranya ketika sedang bermain peran, supaya terlihat 
sebagaimana seorang suami pada umumnya. Ia sangat menghayati perannya. Di depan 
orang – orang di sekitarnya, suami memperlihatkan ekspresi yang dapat membuat 
penonton percaya bahwa ia adalah seorang suami. Dalam drama kali ini, setting nya 
adalah sebuah rumah tangga, dimana terdapat seorang laki – laki yang berperan sebagai 
suami, serta seorang perempuan yang berperan sebagai isteri. Suami yang notabene 
adalah seorang gay menempatkan setting  rumah tangga nya di hadapan orang – orang di 
sekitarnya, seperti keluarga, tetangga, serta rekan – rekan kerjanya di kantor. 
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ABSTRACT 
 

 This research analyze about household that analogue into “drama stage” with a 
dramaturgi concept from Erving Goffman. It called “drama stage” because the couples 
between husband and wife playing role to giving impression for all society if they are 
couples with all harmonic and normal. However, in real case the husband is a gay who 
has married by pressure to follow the norm of society. Focus of this research is : “How 
the gay playing his role as the husband in a household?”. To analyze this problem, 
researcher using Erving Goffman’s dramaturgi concept. Subject of this research is a gay 
who has married with a woman. This research using qualitative concept with the metodes 
of data collection is indepth interview with interview guidance. 
 Connected with Erving Goffman’s dramaturgi concept, in the front stage, the 
husband show that he can be the good husband. In the back stage, he is a gay who has 
relationship with men. He has manage of impression using self control to avoid audience 
knows his sexual oriented. He trying harder to hidden his sexual oriented to the people 
around him. He can make the face and voice expression as a normal men. The husband 
can be seriously playing his role. In the public, the husband show his expression that can 
make audience belief if he is a good husband. In this drama, the setting is a household, 
which a men who role as a husband, with a women as a wife. The husband or as the gay, 
placed a household setting to the people around him, like family, neighbour, and his 
friend at the office. 
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