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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini mengeksplorasi penggunaan crossdress sebagai identitas 

boygroup dance cover K-Pop Davinci, penerimaan keluarga, masyarakat serta fans K-

Pop terhadap Davinci, dan penggunaan media sosial untuk menunjukkan identitas 

crossdress. Peneliti meneliti boygroup dance cover crossdress K-Pop yaitu Davinci. 

Davinci dipilih karena mereka satu-satunya boygroup dance cover crossdress K-Pop 

yang aktif dalam dunia event K-Pop di Surabaya. Penelitian ini mengungkap 

bagaimana identitas crossdress masih dianggap tabu di Indonesia dan ditolak baik 

oleh media, masyarakat, maupun institusi pemerintahan. Padahal, Indonesia memiliki 

identitas gender ketiga, baik dalam sejarah, budaya, maupun seni. Walau terjadi 

penolakan, identitas crossdress tetap digunakan oleh Davinci dalam event K-Pop 

yang selalu diadakan di tempat umum.  

Untuk menganalisis, penelitian ini menggunakan teori performativitas gender 

oleh Judith Butler, serta menggunakan metode penelitian etnografi komunikasi. 

Butler menganggap gender merupakan hal yang tidak tetap, suatu perilaku yang 

diulang-ulang, serta merupakan hasil imitasi terhadap gender yang dominan. Hal ini 

tentu melawan pandangan heteronormativitas masyakarat Indonesia, yang masih 

menganggap gender sebagai sesuatu yang biologis dan kodrati. Metode penelitian 

etnografi komunikasi digunakan untuk memahami proses interpretasi manusia 

sebagai makhluk simbolik, serta fokus pada tindakan manusia dan latar sosialnya. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa Davinci memiliki dualisme identitas, yakni 

sebagai crossdresser dan sebagai laki-laki. Crossdress digunakan untuk menunjukkan 

sisi feminin mereka yang tidak bisa ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, 

serta untuk menyalurkan hobi. Dengan melakukan crossdress dance cover di event K-

Pop, Davinci juga bisa melawan stereotip buruk crossdress karena mereka 

berprestasi, mendapat penghasilan, hingga memiliki fans yang selalu hadir saat 

Davinci tampil. Davinci mendapat pro dan kontra dari masyarakat, keluarga, dan 

teman-teman mereka. Hal ini terjadi karena buruknya stereotip crossdress yang 

dimiliki oleh masyarakat, serta kuatnya pandangan heteronormatif. Kemudian, 

dualisme identitas tidak hanya ditunjukkan di keseharian mereka, tetapi juga di media 

sosial yakni Instagram. Ada anggota yang terang-terangan menunjukkan identitas 

crossdress, ada pula yang menyembunyikannya. Mereka melakukannya karena 

adanya orang-orang yang dikenal di dunia maya yang juga hadir di dunia nyata, dan 

orang-orang tersebut tidak semuanya pro terhadap identitas crossdress mereka. Juga 

kemungkinan adanya cyberbullying yang sering terjadi pada artis-artis crossdress 

Indonesia. 

Kata kunci : crossdress, identitas, dance cover, K-Pop, performativitas gender, 

etnografi komunikasi. 
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