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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang masalah

Di Indonesia definisi perkawinan menurut Kartono (1992), merupakan

suatu institusional yang di akui dalam masyarakat dan budaya, meskipun memiliki

makna yang berbeda, nemun secara umum hampir semua sama, pernikahan atau

perkawinan dapat di artikan sebagai peristiwa dipertemukannya calom pasangan

suami dan istri secara formal di hadapan ketua agama, saksi dan hadirin untuk

disahkan secara resmi dan melakukan ritual, upacara atau perayaan tertentu.

Menurut hukum adat perkawinan merupakan peristiwa penting dalam

kehidupan masyarakat adat, yang tidak hanya menyangkut kedua belah pihak

mempelai, namun juga menyangkut orangtua, keluarga dan saudara – saudara

kedua belah pihak, perkawinan tersebut tidak hanya penting bagi yang hidup,

namun diikut oleh perhatian dari arwah – arwah leluhurnya (Chakim, 2012).

Menurut Duvall & Miller (1985), perkawinan merupakan hubungan yang

di akui secara sosial antara seorang pria dan seorang wanita untuk menyediakan

dan mengesahkan hubungan seksual, serta untuk menghasilkan atau mampu

memproduksi anak dan membangun pembagian kerja antar pasangan.

Dalam pengertian bahasa, pernikahan dan perkawinan merupakan hal yang

sama, perkawinan bermakna lebih sempit dan rendah secara moral, kerena identik

dengan adanya unsur relasi atau hubungan fisik (Thamrin, 2008).

Di Indonesia ini perkawinan di atur dalam Undang – Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi “perkawinan ialah ikatan lahir-batin

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
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membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa” (Subekti & tjitrosudibio, 2004: 537-538).

Penjelasannya adalah Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila

yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai

hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan

saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat

hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan,

Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk

memperjelas undang – undang tersebut bahwa yang dimaksud di dalamnya

seorang pria adalah seorang laki – laki tulen berjenis kelamin laki – laki atau penis

dan seorang wanita yaitu perempuan tulen yang berjenis kelamin perempuan yaitu

vagina.

Namun pada kenyataanya  makna perkawinan itu sendiri dari waktu ke

waktu mengalami perbedaan atau pergeseran makna, masyarakat dari waktu ke

waktu mengkonstruksikan sebuah perkawinan itu berbeda beda, karena dalam

realitas yang ada terutama pada saat ini bahwa perkawinan itu tidak hanya

dilakukan antara laki laki dan perempuan saja. Seperti yang dikemukakan Herbert

Spencer bahwa suatu saat nanti kesatuan hukum tidak akan cukup longgar bagi

esensi perkawinan. Agaknya penyatuan kasih sayang akan menjadi pegangan

pribadi (Spencer, 1876, 1953: 29)

Fenomena menarik yang tren dapat dilihat saat ini terutama di Surabaya

adalah banyaknya hubungan dari pasangan LGBT (Lesbian Gay Bisexual

Transgender), hubungan yang bukan lagi laki laki dengan perempuan namun

terdapat adanya fenomena gay laki – laki – dengan laki laki, lesbian perempuan
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dengan perempuan, biseksual yaitu bisa laki laki atau perempuan. Homoseksual

adalah perasaan tertarik seksual antar indivisu yang berjenis kelamin sama atau

sejenis, hal ini dapat terjadi baik pria maupun wanita. Jika pria yang berarti pria

yang secara seksual maupun secara emosional merasa tertatik dengan pria lain,

begitu pula dengan wanita, yang tertarik secara emosinal dan seksual pada wanita

lain (Tobing, 1987: 21).

Secara epistimologis, Wahyu Awaludin, dalam tulisannya Sejarah Kaum

Homo di Indonesia menjelaskan bahwa homoseksual berasal dari bahasa yunani,

“homo” berarti “sama” dan bahasa latin “sex” berarti “seks”.  Istilah homoseksual

diciptakan tahun 1869 oleh Dr. Karl Maria Kertbeny, yaitu seorang dokter

berkebangsaan Jerman-Hogaria. Homoseksual memiliki definisi yaitu kelainan

terhadap orientasi seksual yang di tandai dengan timbulnya rasa suka terhadap

orang lain yang mempunyai kelamin sejenis atau identitas gender yang sama.

Dalam istilah homoseksual, Gay merupakan istilah homoseksual laki laki dan

lesbian untuk istilah homoseksual perempuan. Bisexsual untuk mereka yang

penyuka laki - laki sekaligus perempuan. Transgender untuk istilah laki – laki

menjadi perempuan atau sebaliknya perempuan menjadi laki – laki. Secara

sosiologis, homoseksual (Soekanto, 2004: 381) adalah seseorang yang cenderung

mengutamakan orang yang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual. Istilah

homoseksual dan heteroseksual digunakan merujuk pada orientasi seksual

seseorang. Orientasi seksual menunjuk pada jenis kelamin pasangan erotis, cinta

ataupun afeksi yang dipilih. Orientasi seksual terbentuk mulai saat hormon –

hormon seksual berkembang, yaitu pada saat seseorang memasuki usia remaja.
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Sebelum masa tersebut, ketertarikan kepada orang lain masih belum dapat

dianggap sebagai ketertarikan seksual (Oetomo, 2001: 26).

Pada tahun 1980, dalam buku Sejarah Homoseksualitas, masyarakat

mengakui bahwa berawal dari adanya tubuh laku – laki dan perempuan ternyata di

dalamnya terdapat empat gender, yaitu laki – laki, perempuan, sodomis dan

saphiste, dimana kedua jenis tersebut yaitu sodomi dan saphiste di pinggirkan oleh

masyarakat yang saat ini dikenal dengan sebuatan gay dan lesbian (Spencer, 2004:

492)

Dalam dunia gay, terdapat gay yang disebut Top dan gay yang disebut

Bottom. Perbedaannya adalah gay Top lebih cenderung pada sifat laki – laki atau

peran gay laki – laki, termasuk dalam hal seksual, sedangkan Bottom lebih

cenderung pada gay yang bersikap perempuan atau berperan perempuan, termasuk

dalam hal seksual. Top sebagai alat kelamin yang memasukkan pada anus dan si

Bottom yang anusnya dimasuki oleh alat kelamin laki – laki. Namun ada juga

pasangan gay yang maskulin transeksual, dalam arti tidak berperan sebagai Top

ataupun Bottom, tapi setara, biasanya dilakukan oleh pasangan – pasangan gay

yang tidak melakukan hubungan anal seks, dan pada gay yang sifatnya hampir

sama maskulinitasnya, sehingga tidak ada perbedaan peran antara keduanya.

Hubungan yang ada dalam pasangan gay pun bermacam – macam,

menurut Bell dan Weinberg dari Open Relationship hingga Closed Relationship

dan lainnya. Open Relationship dapat dikatakan sebagai hubungan terbuka,

dimana pasagan gay memiliki komitmen hubungan, terkadang ada yang sudah

tinggal serumah, namun masih membebaskan pasangan untuk berhubungan seks
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dengan orang lain. Sedangkan Closed Relationship dimana pasangan gay

berkomitmen dan hanya berhubungan seks dengan pasangan saja (Siahaan, 2009).

Homoseksual , terutama gay merupakan fenomena yang tidak asing lagi

dan banyak terjadi di Indonesia bahkan banyak bermunculan komunitas /

organisasi gay di Indonesia, contohnya Gaya Nusantara maupun komunitas LGBT

lainnya. Di surabaya juga terdapat beragai macam jenis geng, kelompok sampai

komunitas gay, salah satunya Gaya Nusantara Surabaya, Komunitas Gay

Surabaya, Komunitas Belokers Surabaya dan masih banyak lagi kelompok –

kelompok kecil maupun geng gay lainya yang berada di Kota Surabaya.

Tempat – tempat yang biasa di kunjungi oleh kaum gay di Surabaya dalam

situs Gaya Nusantara, yaitu di “Pataya”, “Calfor”, “Texas”, “Redboxx”. Julukan

“Pataya” yaitu di belakang hotel gubeng dan di Taman Remaja Surabaya.

Kemudian “Calfor” atau “California” merupakan julukan tempat di sepanjang

Delta, WTC, Hotel Plaza Surabaya. “Texas” adalah julukan tempat di Terminal

Joyoboyo. “Redboxx” merupakan tempat club malam di Pakuwon Trade Center

dan setiap rabu malam adalah gay night. Selain tempat – tempat itu, Homeball Bar

and Lounge di Vida Building lantai 2, juga merupakan tempat nongkrong dan

berkumpulnya para kaum gay. Di Jalan Mayjen Sungkono Surabaya juga terdapat

gay night yang terbuka bagi kaum lesbian, waria dan rekan – rekan lain yang

berminat (Azhari, 2008: 73-74).

Hubungan percintaan gay seperti hubungan pada umumnya komunikasi

yang terjalin dalam hubungan ini biasanya bersifat lebih akrab dan juga hangat.

Berawal dari pertemanan akhirnya berujung pada kedekatan secara personal, yang

kemudian membuat mereka memutuskan untuk menjalin suatu komitmen dengan
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lebih serius. Selama ini sebagian besar dari pasangan gay hanyalah berstatus

pacaran atau hidup bersama, namun ada pula yang memutuskan untuk memiliki

hak untuk bisa menikah tidak hanya di inginkan oleh pasangan berbeda jenis

namun pasangan sejenispun sebenarnya ingin mendapatkan hak untuk menikah.

Namun dari adanya pasal tentang perkawinan tersebut di Indonesia, bagi

pasangan gay tidak memungkinkan untuk menikah. Masyarakat Indonesia yang

masih belum berpikiran terbuka atau anti homoseksual serta adanya undang –

undang perkawinan tersebut sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang

sedang di hadapi para kaum gay. Selama ini pasangan gay hanya dapat berpacaran

saja. Pasangan gay yang sudah berpacaran lama dan merasa sama – sama cocok

pada akhirnya hanya bisa memutuskan untuk hidup bersama, atau ada juga dari

mereka yang melakukan perkawinan secara ilegal, ada juga yang berpindah ke

negara lain yang melegalkan perkawinan sejenis agar perkawinan mereka di akui

secara legal di negara tersebut. Tak hanya itu terdapat pula pasangan yang pada

akhirnya melakukan perkawinan heteroseksual.

Selain adanya negara – negara yang sebelumnya telah melegalkan

perkawinan sejenis, legalitas perkawinan gay telah di sah kan baru – baru ini di

negara besar di dunia yaitu Amerika Serikat. Dalam berita majalah online yang di

akses melalui situs BBC Indonesia, legalitas yang disahkan oleh Mahkamah

Konstitusi Amerika Serikat tersebut membuat gerakan LGBT semakin kuat di

seluruh dunia, termasuk Indonesia, karena pengaruh AS sangat besar terhadap

negara – negara lain di dunia. Legalitas yang dikemukaakan AS tersebut

menimbulkan pro dan kontra, bagi sebagian masyarakat legalitas perkawinan

LGBT tidak akan pernah terjadi karena bertentangan dengan norma hukum,
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agama, adat dan lainnya, namun sebagian masyarakat, salah satunya seperti yang

dikatakan oleh Agustine pada BBC Indonesia, memperkirakan meskipun sulit

tetap ada harapan, dalam jangka waktu yang lama negara berkembang seperti

Indonesia akan mengikuti jejak negara maju untuk melegalkan perkawinan

tersebut (bbc.com/indonesia/majalah).

Hal itu merupakan salah satu faktor yang membuat para LGBT semakin

menarik untuk dapat melakukan perkawinan dengan pasangannya serta mengejar

hak perkawinan yang mereka inginkan yang tidak bisa mereka dapatkan di

Indonesia karena Undang – Undang yang bertolak belakang dengan realitas dan

pemahaman mereka tentang perkawinan.

Beberapa hasil dari penelitian sebelumnya, seperti yang sebelumnya telah

di teliti oleh  Fitroh Chumairoh (2010) “Perkawinan Simbolik: Studi kualitatif

tentang seorang gay yang melakukan perkawinan dengan lawan jenis” di dalam

penelitian tersebut menjelaskan tentang adanya panggung sandiwara dalam

perkawinan dimana yang sepasang seorang suami dan istri ini bermain peran

untuk memberikan kesan bahwa mereka merupakan sepasang suami istri yang

sebagaimana mestinya, padahal kenyataannya bahwa sang suami adalah seorang

penyuka sesama jenis atau disebut gay yang terpaksa melakukan perkawinan

tersebut karena adanya tuntutan masyarakat yang senantiasa menuntut anggota

angota masyarakatnya untuk berpasangan dengan lawan jenis. Penelitian tersebut

menggunakan teori dramaturgi Erving Goffman dalam frontstage nya atau

panggung depannya suami menunjukkan bahwa ia merupakan suami yang baik

seperti pada umumnya di masyarakat sedangkan dalam backstage nya atau

penggung belakangnya suami ersebut merupakan penyuka sesama jenis atau gay
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yang memiliki pasangan laki – laki. Suami tersebut melakukan pengelolaan kesan

dengan melakukan pengendalian diri untuk menghindari penonton atau orang lain

mengetahui ke – gay an nya dan berusaha tidak bertingkah seperti gay di hadapan

penonton atau orang orang sekitarnya. Dari ekspresi wajah suara sikap

dikelolanya ketika sedang bermain perannya sebagimana seorang suami pada

umumnya, membuat orang lain percaya bahwa ia adalah seorang suami normal

pada umumnya.

Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Lucy Dyah Hendrawati

(2008) di dalamnya penelitian tersebut menjelaskan tentang permasalahan proses

dan tata cara perkawinan homoseksual di kalangan masyarakat Surabaya, faktor –

faktor yang melatarbelakangi mereka ingin melakukan perkawinan homoseksual,

setelah melakukan perkawinan bagaimana mereka membagi peran dalam hal seks

dan pengandaan keturunan, sosialisasi, bidang ekonomi, pemeliharaan dan

perawatan serta pemberian perlindungan atau proteksi, kemudian bagaimana

posisi kontrol kekuasaan yang di lakukan oleh pasangan. Dimana hasil dari

penelitiannya menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan mereka

merupakan perkawinan yang dilakukan di hadapan notaris dengan membuat

perjanjian yang di dalamnya terdapat pembagian harta, kekerasan dalam rumah

tangga dan hal lainnya tergantung dari kesepakan mereka. Faktor yang

mempengaruhi perkawinan homoseksual  adalah ingin menjalin hubungan dengan

pasangannya secara serius, terhindar dari penyakit kelamin dan tidak sendiri

ketika hari tua. Dalam hubungan pasangan tersebut terdapat pembagian peran dari

seks, penggandaan keturunan, sosialisasi, bidang ekonomi, pemeliharaan dan

perawatan serta pemberian perlindungan atau proteksi, posisi kontrol dalam
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pengambilan keputusan yaitu gay Top atau lesbian Butch yang lebih dominan,

misalnya untuk membeli makanan, bepergian, membeli barang dan sebagainya,

sama seperti halnya perkawinan pada umumnya.

Kemudian  hasil penelitian sebelumnya yaitu oleh Ni Nyoman Yuliana

Puspasari “Perkawinan sepasang lesbian: studi deskriptif tentang makna

perkawinan pada komunitas lesbian di Surabaya” di dalamnya penelitian tersebut

menjelaskan tentang pasangan lesbian yang hidup bersama dan serumah, namun

bedanya dalam topik penelitian ini akan membahas masalah gay. Selain itu hasil –

hasil dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini.

Dari hasil penelitian – penelitian sebelumnya ada suatu topik masalah

yang belum di teliti sehingga tertarik untuk meneliti topik tersebut secara

mendalam. Dalam penelitian kali ini akan mengangkat topik konstruksi sosial

tentang perkawinan yang ingin dilakukan oleh pasangan gay berpacaran yang

tinggal di Surabaya, berusaha untuk mengupas secara mendalam tentang sebuah

makna perkawinan itu sendiri bagi mereka.

I.2 Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian ini, berdasarkan latar belakang dari realitas sosial

yang ditemukan oleh peneliti bahwa tren nya saat ini terdapat realitas gay maupun

pasangan gay di Surabaya, bahkan terdapat yang menjalin hubungan berpacaran

yang berlangsung secara lama yang kemudian membuat mereka memutuskan

untuk menjalin suatu komitmen dengan lebih serius termasuk merencanakan

untuk menikah, namun kenyataannya undang undang tentang perkawinan di

Indonesia bertolak belakang dengan adanya realitas hubungan gay, sehingga tidak

memungkinkan mereka untuk mendapatkan hak perkawinan secara legal di
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Indonesia, pasangan gay yang bersikeras berkeinginan nantinya untuk tetap

mendapatkan hak pertjkawinan hanya dapat menikah secara ilegal, namun jika

menginginkan legal mereka harus pindah ke negara yang melegalkan perkawinan

gay. Dari sana peneliti menemukan bahwa kaum gay dalam memaknai sebuah

perkawinan itu akan berbeda dengan masyarakat normal, sehingga makna

perkawinan itu sendiri mengalami pergeseran, kaum gay mengkonstruksi sebuah

perkawinan tersebut berbeda, mereka memiliki konsep pemikiran dan definisi

tersendiri dalam memaknai perkawinan. Sehingga dari sinilah peneliti akan

memfokuskan permasalahan mengenai “bagaimana  pasangan gay yang tinggal di

Surabaya mengkostruksikan pengetahuannya tentang perkawinan yang ingin

mereka lakukan ?“.

I.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini  yaitu untuk mendeskripsikan dan mengetahui

bagaimana pasangan gay yang tinggal di Surabaya mengkostruksikan sebuah

perkawinan yang ingin mereka lakukan, berusaha untuk membongkar arti

perkawian bagi kalangan gay itu sendiri, dimana mereka memiliki konsep

pemikiran dan definisi tersendiri dalam memaknai perkawinan yang berbeda dari

masyarakat normal lainnya dan berbeda dengan undang - undang perkawinan

yang ada di Indonesia.

I.4 Manfaat penelitian

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu ditujukan kepada instansi

pemerintahan yang membuat undang – undang perkawinan di Indonesia yaitu

Kementrian Agama dan Mahkamah Konstitusi, agar dapat memberikan kebijakan

tentang legalitas perkawinan untuk pasangan gay atau setidaknya kebijakan yang
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lebih adil, karena mereka tidak seharusnya diabaikan atau dianggap sebagai kaum

marginal, mereka sama seperti masyarakat lainnya yang juga ingin mendapat hak

– hak, posisi dan kehidupan yang sama di dalam masyarakat untuk melakukan

perkawinan secara legal dan di akui oleh negara.

Manfaat akademik dalam penelitian ini yaitu agar dapat memberikan hasil

sumbangan ilmiah bagi ilmu sosiologi yang berkaitan dengan sosiologi keluarga.

I.5 Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger

Untuk memahami realitas sosial serta menganalisis permasalahan

berdasarkan fokus penelitian, maka teori yang tepat sebagai pisau analisis dalam

penelitian ini yaitu menggunakan Teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Peter L.

Berger membagi proses dialektika konstruksi sosial realitas menjadi 3 momen/

elemen yaitu objektivikasi, internalisasi dan eksternalisasi yang saling

berdiakletis.

Eksternalisasi adalah penyesuaian diri sebagai produk manusia, objektivasi

adalah interaksi sosial dalam dunia intersubyektif yang di lembagakan atau

mengalami institusionalisasi, internalisasi adalah dimana individu

mengidentifikasikan diri pada lembaga – lembaga sosial atau organisasi sosial

tempat individu menjadi anggotanya (Berger & Luckmann, 2013: xx).

Berger (Poloma 2010: 302) menegaskan realitas kehindupan sehari – hari

memiliki dimensi subjektif dan objektif. Manusia merupakan instrumen dalam

menciptakan realitas sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi,

sebagaimana ia mempengaruhinya melalui proses internalisasi (yang

mencerminkan realitas subjektif). Dalam mode yang dealektis dimana terdapat

tesa, antitesa dan sintesa, Berger melihat masyarakat sebagai produk manusia dan
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manusia sebagai produk masyarakat. Berger sependapat dengan durkheim yang

melihat struktur sosial yang objektif memiliki karakteristik tersendiri yang asal

mulanya dilihat dari ekternaliasi mausia atau interaksi manusia pada struktur yang

sudah ada. Ekternalisasi ini kemudian memperluas institusionalisasi aturan sosial

sehingga menjadi proses yang kontinu bukan sesuatu yang tuntas, sebaliknya

objektivitas yang terbentuk melalui eksternalisasi kembali membentuk manusia ke

dalam masyarakat. Proses dialektika ini merupakan proses yang berjalan terus

menerus dimana internalisasi dan eksternalisasi menjadi “momen” dalam sejarah.

Sebagai elemen ketiga ialah proses internalisasi atau sposialisasi individu ke dunia

sosial objektif (Berger and Luckman, 1966: 66). Ketiga elemen ini internalisasi,

eksternalisasi dan objektivikasi saling bergerak secara diakletis dan prosesnya

terus – menerus berjalan (Poloma 2010: 302-303).

1. Eksternalisasi:

Momen Adaptasi Diri individu. Eksternalisasi adalah, adaptasi diri

dengan dunia sosio kultural sebagai produk manusia. Faktor faktor dari

luar individu yang akan mempengaruhi individu tersebut, contohnya

keluarga, teman , lingkungan dan ,lainnya

2. Objektivasi:

Momen Interaksi Diri individu dalam Dunia Sosio-Kultural. Objektivasi

adalah interaksi dengan dunia intersubjektif yang dilembagakan atau

mengalami institusionalisasi. Dalam realitas objektif ini yaitu tentang

kenyataan yang di pahami masyarakat secara umum tentang suatu objek

yang sesuai dengan nilai dan norma yang belaku di masyarakat. Dalam
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proses ini individu sudah dapat memaknai objek – objek yang

mempengaruhinya yang ada di sekitarnya.

3. Internalisasi:

Momen Identifikasi Diri dalam Dunia Sosio-Kultural. Internalisasi

adalah, individu mengidentifikasi dengan lembaga-lembaga sosial atau

organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya.  Dua hal penting

dalam identifikasi diri adalah sosialisasi yang dilakukan melalui dua

jalur, yaitu jalur sosialisasi primer dan jalur sosialisasi skunder.

Termasuk jalur sosialisasi primer adalah keluarga, sedangkan jalur

sosialisasi skunder adalah lingkungan, teman organisasi dan lainnya.

Dalam momen ini dimana individu telah memeknai tentang sesuatu

(objek tertentu) dimana makna itu diperoleh setelah melalui momen

eksternalisasi dan internalisasi.

Tatanan sosial dimana hal itu merupakan suatu produk manusia atau

lebih tepatnya suatu produk manusia yang berlangsung secara – terus menerus dan

di produksi oleh manusia sepanjang ekternalisasinya berlangsung terus menerus.

Eksternalisasi merupakan suatu keharusan antropologis, karena produk – produk

dari eksternalisasi manusia mempunyai sifat sui genesis dibandngkan pada

konteks lingkungan dan organismenya (Berger & Luckmann, 2013: 71).

Kemampuan manusia mampu mengadakan objektivasi, yang dalam arti

memanifestikan diri di dalam prosuk – produk sosial kegiatan manusia yang ada,

baik dari produsen maupun bagi orang yang terlibat. Objektivasi merupakan

isyarat yang sedikit banyaknya tahan lama dari proses subyektif produsennya,

oleh karena itu objektivasi dapat di pakai hingga melampaui situasi tatap muka
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dimana individu dapat memahami secara langsung. Objektivasi merupakan

signifikasi, yang dalam arti pembuatan tanda – tanda oleh manusia dimana tanda –

tanda itu memiliki makna subyektif yang membedakan satu objektivasi dengan

objektivasi lainnya dalam kehidupan nyata sehari - hari (Berger & Luckmann,

2013: 47-48).

Ekrternalisasi dan objektivasi merupakan proses dan momen yang

diakletis dan berlangsung secara terus menerus, kemudian yang ketiga merupakan

proses internalisasi, dimana dunia yang telah di objektvasi di masukkan kembali

ke dalam kesadaran individu selama berlangsungnya sosialisasi (Berger &

Luckmann, 2013: 83)

Titik awal dari proses dialekts ini adalah internalisasi, hingga kembali

lagi ke internalisasi setelah melalui proses objektivasi. Dalam proses internalisasi

ini pemahaman dan penafsiran yang secara langsung dari suatu objek atau

peristiwa sebagai pengungkap suatu makna, dalam arti sebagai bentuk manifestasi

dari adanya proses subjektif yang di alami orang lain yang kemudian dapat

menjadi makna subjektif bagi individu (Berger & Luckmann, 2013: 177).

I.5.1 Penerapan Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dalam Perkawinan

Penerapan teori konstruksi Berger dapat di kaitakan dan menjadi alat

analisis dalam ilmu sosial mikro, seperti dalam penelitian ini yang membahas

tentang perkawinan. Berger dalam (Poloma, 2010: 311) menjelaskan bahwa

model - model teoritis tidak hanya bermanfaat atau dapat menganalisis

masyarakat secara makro saja maupun pranata sosial yang besar, namun dapat

juga digunakan untuk menganalisis masyarakat mikro seperti kelompok kelompok

kecil dalam masyarakat. Salah satunya yaitu perkawinan. Sudah pasti bahwa
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kelompok kecil yang intim tersebut membiarkan individu untuk “

menginternalisasir dirinya dalam realitas perkawinan dan berusaha membuat suatu

dunia dimana mereka bisa merasa betah ” (Berger and Keller, 1970: 56). Dimana

ketika perkawinan berlangsung maka setiap orang harus mencoba

menghubungkan realitasnya dengan realitas orang lain. Partner dalam perkawinan

merupakan pasangan yang penting dan berarti bagi pasangannya. Dengan

demikian realitas objektif perkawinan dan pembentukan keluarga baru merupakan

produk disposisi subjektif dati keduanya, kemudian realitas objektif kembali

mempengaruhi masing – masing.

Berger dan Keller menekankan bahwa rekonstruksi dalam perkawinan

merupakan peristiwa yang tidak direncanakan tetapi akan terjadi dengan

sendirinya ketika masing masing individu pasangan sama – sama saling

menemukan diri dan dunia perkawinan. Realitas – realitas subjektif mereka saling

berkaitan sehingga membentuk realitas objektif yang kemudian kembali lagi

kepada sang penciptanya (Poloma, 2010: 312). Perkawinan tak hanya menyangkut

langkah ke arah peranan baru, tetapi lebih dari itu, merupakan langkah ke satu

dunia baru. Penyesuaian timbal-balik kembali dapat di hubungkan dengan paham

kersamaan dalam perkawinan, dimana dituntut usaha yang seimbang dari kedua

belah pihak.

Dalam buku Margaret M. Poloma juga dijelaskan bahwa individu –

individu tidak hanya melangkah ke dalam peranan yang sebelumnya telah ada

dalam keluarga. Adanya beberapa norma sosial yang umumnya di terima dan

membimbing perilaku mereka masing – masing, namun realitas bersama itu

banyak yang berasal dari ciptaan mereka sendiri. Realitas ini di anggap objektif
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dan tak hanya melanda pasangan yang menciptakannya tetapi juga teman dan

anak – anak mereka (Poloma, 2010: 312)

I.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif

untuk mengupas secara mendalam dan menjawab permasalahan dalam penelitian.

Metode kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata (Bogdan dan Tailor, 1975: 5). Selain itu menurut Jane

Richie adalah sebagai upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di

dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia

yang di teliti (Moeleong, 2014: 6). Secara garis besar bahwa penelitian kualitatif

merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa

yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan

lainnya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan

berbagai metode alamiah (Moeleong, 2014: 6). Sehingga dari definisi tersebut

metode kualitatif adalah metode yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

I.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif,

bertujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau

dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau

kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan masalah dan unit yang diteliti

atau fenomena yang diuji. Sehingga pendekatan deskriptif dalam penelitian ini

digunakan agar dapat menggambarkan bagaimana  pasangan gay berpacaran yang
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tinggal di Surabaya mengkostruksikan sebuah perkawinan yang ingin mereka

lakukan.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, yaitu paradigma

yang memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, namun

realitas tersebut terbentuk dari hasil konstruksi. Oleh karena itu, konsentrasi

analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa

atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk

(Saputra, 2012).

I.6.2 Teknik pengambilan infoman

Teknik pengambilan informan dalam penelian ini menggunakan metode

snowball (bola salju). Snowball merupakan teknik pengambilan sampel sumber

data yang pada awalnya berjumlah sedikit, lama – lama menjadi banyak atau

besar, dengan demikian jumlah sampel sumber data akan seperti bola salju yang

menggelinding dan semakin besar.

Penelitian ini dilakukan di Surabaya, Jawa Timur. Memilih untuk meneliti

di Surabaya karena di Surabaya merupakan salah satu pusat ibu kota yang besar

setelah ibu kota negara yaitu Jakarta, dimana di Surabaya keberadaan Gay sampai

komunitas Gay ada di dalamnya. Dan di sanalah peneliti menemukan pasangan

gay yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan.

Dalam memilih informan sebelumnya peneliti sudah membuat kriteria

informan yang sesuai dengan kriteria fokus penelitian, yaitu:

 Pasangan gay ( laki – laki & laki – laki )

 Memiliki pengetahuan tentang perkawinan
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 Berkeinginan menikah / memiliki orientasi untuk melakukan

perkawinan sejenis dengan pasangannya

Dengan kriteria tersebut mereka akan memiliki konstruksi tersendiri

terhadap perkawinan yang berbeda dengan orang normal dan berbeda dengan

undang – undang perkawinan yang ada di Indonesia. Awalnya peneliti memiliki

teman pasangan gay yang sesuai dengan kriteria yang mengetahui tentang

perkawinan dan memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan, yaitu informan

WL dan BD, awal ketika mengenal mereka yaitu karena WL adalah teman dekat

dari teman peneliti dan peneliti sebelumnya mendapatkan segala informasi

mengenai WL melalui teman peneliti tersebut sampai kemudian peneliti di

kenalkan pada WL. Awalnya hanya WL yang bersedia untuk diwawancara karena

pasangannya yaitu BD sangat sibuk bekerja dan jarang sekali ada waktu, selain itu

pasangan informan pertama ini tidak tinggal serumah. Namun kemudian ternyata

saat akan bertemu, WL mengajak BD untuk ikut karena kebetulan ada waktu

luang dan pada akhirnya keduanya bersedia untuk di wawancarai. Setelah

mendapatkan data dari pasangan informan tersebut peneliti mencoba mencari

informasi untuk menemukan pasangan informan lainnya, akhirnya peneliti

menemukan pasangan informan PB dan DE. Awalnya peneliti mengenal DE

karena beliau merupakan teman dekat dari dosen pembimbing peneliti, oleh

karena itu peneliti diberi rekomendasi untuk mencari informasi tentang DE dan

berkenalan langsung dengan DE. Kehadiran peneliti untuk meneliti topik

penelitian ini ternyata disambut ramah oleh informan DE dan informan DE

sempat memuji topik penelitian yang dibuat oleh peneliti. Setelah mengenal DE,

peneliti meminta bantuan DE agar pasangannya yaitu PB bersedia juga untuk di
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wawancarai, kemudian peneliti mencoba menghubungi PB melalui sms dan

akhirnya PB dengan senang hati bersedia untuk di wawancara juga, pasangan

informan yang kedua ini tinggal serumah, namun saat wawancara di lakukan di

tempat yang terpisah karena  adanya perbedaan jadwal acara.

I.6.3 Proses pengumpulan dan pengambilan data

Proses pengumpulan dan pengambilan data merupakan langkah utama

untuk mendapatkan data yang dicari dan dibutuhkan dalam penelitian. Terdapat

beberapa proses dalam pengumpulan dan pengambilan data yaitu melalui indepth

interview, referensi hasil studi / penelitian sebelumnya, buku – buku bacaan,

internet, maupun media sosial.

a. Indepth interview yaitu wawancara secara langsung dan mendalam untuk

mendapatkan data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung

memberikan data pada peneliti atau data yang di dapat peneliti secara

langsung dari informan penelitian.

b. Hasil studi / penelitian sebelumnya, buku – buku bacaan, internet, media

sosial untuk mendapatkan data sekunder, data sekunder adalah sumber

data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau

data yang tidak di dapat peneliti secara langsung dari informan

penelitian.

I.6.4 Teknik analisis data

a. Reduksi data

Reduksi data di dalam buku penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014: 92)

dijelaskan bahwa mereduksi yaitu merangkum, memilih hal – hal yang

pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, mencari tema dan
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polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan. Dalam

mereduksi data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan di

capai yaitu temuan dalam penelitian kualitatif. Ketika meneliti dan ada

sesuatu yang di pandang asing juastru itulah yang menjadi pusat

perhatian dalam mereduksi data.

b. Penyajian data

Dalam buku penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014: 92) bahwa dalam

penelitian kualitatif, penyajian data di lakukan dalam bentuk uraian

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang

paling sering di gunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini (Miles dan

Huberman 1984) menyatakan bahwa dengan mendisplay data, maka akan

memudahkan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami

tersebut.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan

berubah jika tidak ditemukan bukti bukti yang kuat untuk mendukung

pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi jika kesimpulan awal di

dukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali

ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang kredibel.
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