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ABSTRAK 

Penelitian tentang Labeling Pada Perempuan Maskulin. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang menyebabkan masayarakat 

memberikan labeling pada perempuan maskulin dan apa labeling yang melakat 

pada perempuan maskulin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-

faktor apa yang menyebabkan masyarakat memberikan labeling, untuk 

mendapatkan informasi tentang labeling apa saja yang diberikan masyarakat 

terhadap perempuan maskulin dan untuk mengetahui bagaimana perempuan 

maskulin menyikapi pelabelan yang diberikan dari masyarakat. Penelitian ini 

menggunakan teori labeling. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah paradigma interpretatif menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

metode deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang. Teknik 

pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling untuk 

informan perempuan maskulin, sedangkan untuk informan masyarakat 

menggunakan random sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data yang 

digunakan yaitu teknik triangulasi sumber.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan 

masyarakat memberikan pelabelan pada perempuan maskulin itu karena faktor 

penampilan perempuan maskulin yang memakai celana jeans sobek-sobek, 

memakai kaos, rambutnya dipotong pendek seperti laki-laki, penampilannya yang 

cuek, memakai kemeja yang oversize, dan memakai baju warna-warna 

monokrom. Kemudian faktor kedua yang menyebabkan masyarakat memberikan 

pelabelan pada perempuan maskulin dilihat dari perilaku perempuan yaitu 

merokok sembarangan, cara berjalan yang jantan dan suaranya dibesar-besarkan 

seperti laki-laki dan faktor yang ketiga yaitu karena perempuan maskulin 

bertemannya dengan laki-laki.  Dari faktor-faktor tersebut masyarakat 

memberikan pelabelan pada perempuan maskulin yaitu lesbian, korak (sangar, 

aneh), urakan, tidak ingin mengenal dekat dengan perempuan maskulin dan 

memberikan tatapan aneh. Serta label terakhir yang diberikan masyarakat pada 

perempuan maskulin melanggar agama. Pemberian labeling dari masyarakat jika 

dikaitkan dengan audiens sosial terhadap perempuan maskulin maka termasuk 

dalam audiens sosial yang memberikan hard labeling.  

Dari pelabelan yang diberikan masyarakat, perempuan maskulin memiliki 

cara menyikapi pelabelan tersebut yaitu cuek tidak peduli, berani melawan, ansos 

(anti sosial) Berdasarkan cara perempuan maskulin menyikapi pelabelan yang 

diberikan masyarakat terdapat dua pembukaan jati perempuan maskulin, menutupi 

penyimpangan yang dilakukan (primary deviance) atau membuka penyimpangan 

yang dilakukan kepada orang lain (secondary deviance) 

Kata kunci : labeling, perempuan maskulin, masyarakat. 
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ABSTRACT 

Research on Labeling In Masculine Women. The formulation of the 

problem in this research is whether the factors that cause the society to label the 

masculine women and what is the labeling of the masculine women. This study 

aims to determine what factors cause the community to label, to get information 

about what labeling given to masculine women and to know how masculine 

women respond to the labeling provided from the community. This research uses 

labeling theory. The paradigm used in this research is interpretive paradigm using 

qualitative research type with descriptive method. The location of this research 

was conducted in Malang. The technique of selecting informant in this research 

use purposive sampling for masculine woman informant, while for informant of 

society use random sampling. Data collection techniques in this study are 

observation, interviews, documentation. Data analysis techniques in this study 

using interactive analysis techniques consisting of data collection, data reduction, 

data presentation, and withdrawal of conclusions. The validity of the data used is 

the source triangulation technique. 

The results of this study indicate that the factors that cause the society to 

label the masculine women are due to the appearance of masculine women 

wearing torn jeans, t-shirts, short-cut hair such as men, casual appearance, 

wearing oversized shirts, and wearing monochrome colors. Then the second factor 

that causes the society to give labeling to masculine women is seen from the 

behavior of women that is smoking haphazardly, the manly walk and voice 

exaggerated like men and the third factor is because masculine woman friends 

with men. From these factors, the society gives labeling to masculine female that 

is lesbian, korak (vicious, strange), messy, do not want to know close to 

masculine woman and give strange look. And the last label given to the masculine 

society women is violate the religion. Labeling of the public if associated with a 

social audience of masculine women then included in the social audiences that 

provide hard labeling. 

From the labeling provided by the community, masculine women have a 

way of addressing the labeling that is indifferent, brave to fight, ansos (anti social) 

Based on the way masculine women respond to the labeling provided by the 

community there are two opening masculine teak, cover deviation done (primary 

deviance) or open deviations made to others (secondary deviance) 

Keywords: labeling, masculine women, society. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Di dunia ini Tuhan menciptakan manusia dengan dua jenis secara 

berpasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki 

sifat dan kodrat yang berbeda. Seks merupakan pembagian jenis kelamin yang 

ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Dalam artian ini 

perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan secara 

biologis, yang berarti antara perempuan memiliki hormon, postur tubuh dan alat 

reproduksi yang berbeda dengan laki-laki. Secara biologis alat reproduksi tersebut 

fungsinya tidak dapat dipertukarkan dan merupakan ketentuan Tuhan/ kodrat 

(Handayani, 2006). Faqih (2008) menjelaskan bahwa konsep gender atau 

pembagaian laki-laki dan perempuan dikonstruksi secara sosial maupun kultural. 

Dengan demikian pembagian gender tersebut dianggap alamiah, normal dan 

sesuai kodrat sehingga ketika ada laki-laki atau perempuan yang melanggar 

konsep gender dianggap tidak normal atau melanggar kodrat. Padahal yang 

merupakan ketentuan Tuhan adalah pembagian jenis kelamin secara biologis.  

 Seorang perempuan yang telah memasuki usia dewasa awal, dihadapkan 

dengan tugas-tugas perkembangan, seperti pada tahap-tahap sebelumnya. Tugas-

tugas perkembangan sebagai perempuan yang dewasa yaitu menjalankan 

perannya sesuai dengan jenis kelamin. Menjalani tugas sesuai dengan jenis 

kelamin berarti penampilan, berperilaku, cara berfikir sesuai dengan jenis 

kelaminnya.  
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Penggambaran menurut masyarakat tentang perempuan masih berdasarkan 

peran sosial dan budaya, perempuan harus lemah lembut, cantik, keibuan. Kartini 

(2006) mengatakan bahwa perempuan memiliki sifat-sifat ciri khasnya yaitu :  

(1) narsisme, merupakan sifat identik dari perempuan. Sifat narsisme 

memiliki unsur mencintai diri sendiri dan keinginan untuk mencintai dirinya 

sendiri. Maksud dari mencintai dirinya sendiri identik dengan merawat dirinya 

sendiri untuk berpenampilan menarik  

(2) kepasifan dan masokhisme, pasif disini bukan berarti tidak melakukan 

hal apapun, melainkan sifatnya yang lebih sabar, berhati-hati, teliti, dan rela 

menderita.  

(3) identifikasi, seorang perempuan merasa begitu erat-terikat dengan 

orang terdekatnya sehingga apabila berpisah dengan orang terdekatnya akan 

merasa sedih tidak bahagia walaupun dirinya sedang tidak sendiri. 

(4) keibuan, yang dimaksud dengan sifat keibuan yaitu adanya rasa 

mendidik, mengasuh dan merawat.  

Sejak seorang perempuan beranjak dewasa, dirinya diharapkan siap 

menerima kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang perempuan yang 

ditujukkan dengan pola perilaku, cara berperpenampilan yang wajar sesuai dengan 

kebudayaan disekitarnya. Dari segi psikis perempuan mempunyai sikap 

pembawaan yang lebih kalem, perasaan yang lebih sensitif (Muthahari, 1995). 

Menurut kalangan feminis mengenai konsep gendernya berpendapat 

bahwa terdapat perbedaan perempuan dan laki-laki. Perempuan dikenal lemah 

lembut, anggun, cantik, sopan, keibuan, penuh kasih sayang dan perlu 
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perlindungan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, galak, 

melindungi. Padahal sifat-sifat tersebut dapat saja berubah. Namun asumsi 

tersebut dapat menimbulkan berbagai ketimpangan sosial antara laki-laki dan 

perempuan. 

 Maskulinitas adalah sebuah konstruksi sosial laki-laki dan perempuan 

berkaitan erat dengan permasalahan gender. Menurut Ritzer & Goodman (2003) 

menjelaskan bahwa gender yaitu perilaku yang memenuhi harapan sosial untuk 

laki-laki dan perempuan tidak melekat dalam diri seseorang. Tetapi, dicapai 

melalui interaksi dalam situasi tertentu. Dengan demikian konsep individu tentang 

perilaku laki-laki dan perempuan bersifat situsional.Saat ini kita sering 

menemukan perempuan yang memposisikan dirinya sebagaimana laki-laki. 

Perempuan tersebut tidak lagi feminin seperti lemah lembut, rendah hati, 

submisif, lemah fisik, anggun. Namun memposisikan dirinya menjadi seperti 

rasional, tegas, kuat fisiknya. Didalam kata feminin tersirat unsur keibuan, 

kelemah lembutan, kemanisan, keserasian, ketenangan. Sebaliknya maskulin 

sangat lekat dengan kaum lai-laki yang cenderung kasar, keras, jantan, 

berwibawa, tegas dan berjiwa pempimpin (Chandra, 1983). Feminin mengacu 

pada keindahan dan kecantikan sehingga erat dengan sikap merawat diri, 

sedangkan maskulin cenderung acuh dari sisi penampilan. 

Pandangan masyarakat tradisional mengenai tegasnya batas ruang feminin 

dan maskulin menumbuhkan stereotip, hal ini didukung oleh lingkungan sosial 

yang memberikan label ideal pada laki-laki dan perempuan. Sifat laki-laki ideal 

menurut (Sheila dalam Warouw, 2011) :  



4 
 

1. Individual 

2. Independen 

3. Percaya pada diri sendiri  

4. Kuat 

5. Berfikir rasional 

6. Bersifat menentukan  

Sedangkan kriteria perempuan ideal menurut (Sheila dalam Warouw, 

2011) yaitu :  

1. Lembut  

2. Emosional  

3. Bergantung pada orang lain  

4. Menuntut 

5. Mengalah  

6. Tunduk  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Manda & Suardi, 2015) 

makulinitas atau maskulin adalah sebuah bentuk sifat atau karakteristik yang 

dimiliki oleh laki-laki. Menurut Robert Connell (1995) dalam Sugihastuti dan 

Septiawan (2010) maskulinitas (seperti juga feminitas) bukanlah objek koheren 

melainkan hanya satu bagian dari struktur yang lebih besar. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, maskulinitas ditujukan kepada jenis kelamin tertentu 

yaitu laki-laki yang bersifat jantan. Sementara untuk perempuan yang bersifat 

jantan atau kelaki-lakian disebut maskulinismus. Pengertian maskulinitas hanya 

ditujukan terhadap jenis kelamin atau gender tertentu, sedikitnya membenarkan 
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banyak anggapan bahwa maskulin hanya dimiliki oleh laki-laki. Akan tetapi sifat 

atau pun sikap maskulinitas tidak semata-mata ditujukan kepada laki-laki saja 

melainkan pada perempuan juga terdapat sifat maskulin, dimana mereka yang 

berpenampilan dan bersikap maskulin. Perempuan yang maskulin sering 

diistilahkan dengan perempuan tomboy. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Manda & Suardi (2015) 

perempuan yang menunjukkan sifat dan perilaku seperti laki-laki sering ditemui 

ditengah masyarakat, dengan melihat dari cara berpakaiannya, rambut yang 

dipotong pendek seperti laki-laki, merokok bahkan ada yang memakai tato 

dibadannya. Perempuan maskulin biasanya hanyalah perempuan yang ingin hidup 

mandiri, tegas, dan memiliki kepribadian yang tangguh. Perempuan maskulin 

biasanya lebih cenderung melakukan aktivitas-aktivitas yang biasanya dilakukan 

oleh laki-laki dibandingkan melakukan aktivitas-aktivitas perempuan pada 

umumnya, teman-temannya mereka lebih banyak laki-laki dibandingkan 

perempuan, itu membuat masyarakat memberikan streotipe atau pelabelan pada 

perempuan tersebut.  

Berdasarkan hasil preliminary research atau penelitian pendahuluan yang 

ditemukan di lapangan peneliti melihat bahwa perempuan maskulin 

berpenampilannya seperti laki-laki dari pakaian yang dikenakannya. Dari cara 

berpakaiannya memakai kaos atau kemeja yang digulung sesiku, kemudian 

memakai celana jeans, sepatu  yang dikenakan biasanya sneakers atau sepatu kets. 

Warna pakaian yang dikenakannya cenderung warna-warna netral seperti hitam, 

putih, abu-abu dan biru. Kemudian tatanan rambut perempuan maskulin juga 
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seperti laki-laki yang dipotong pendek. Dari hasil preliminary research atau 

penelitian pendahuluan peneliti melihat perilaku dari perempuan maskulin yaitu, 

lebih cuek cara duduknya, mudah mengucapkan kata-kata kasar, ketika marah 

atau ada seseorang yang mengusik dirinya perempuan maskulin tidak takut untuk 

bermain fisik meskipun lawannya laki-laki.  

Selain itu juga dari pengamatan peneliti, fenomena perempuan yang 

berpenampilan maskulin digambarkan lewat tayangan di televisi yang berjudul 

“Ronaldo Wati” diceritakan dalam sinetron tersebut seorang anak perempuan 

yang jago bermain sepak bola bernama Wati, namun ia mendapatkan pelecehan 

karena dirinya perempuan. Karena kesukaannya terhadap sepak bola ia rela 

merubah penampilannya mirip dengan Ronaldo salah satu pemain sepak bola 

dunia idola Wati.   

Penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu mengenai labeling pada  

perempuan maskulin. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mendapatkan 

informasi label apa saja yang didapat dan diberikan masyarakat kepada 

perempuan maskulin. Kemudian dalam penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana perempuan maskulin menyikapi labeling yang didapatkan 

dari masyarakat.  

Dalam penelitian labeling pada perempuan maskulin, peneliti 

menggunakan dua sudut pandang yang akan dijadikan informan dalam penelitian 

ini yaitu, dari sudut pandang masyarakat dan perempuan maskulin. Teknik 

pemilihan informan pada perempuan maskulin peneliti menggunakan purposive 

sampling. Peneliti memiliki kriteria untuk perempuan maskulin yang akan 
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dijadikan informan, yaitu perempuan yang dari penampilannya maskulin, pakaian 

yang dipakai sehari-hari seperti kaos atau kemeja, celana jeans, memakai sneakers 

dan rambutnya pun dipotong pendek seperti laki-laki. Kemudian dilihat dari 

perilakunya, gaya bicaranya dengan lawan bicara atau teman-temannya 

pembawaannya seperti laki-laki. Sedangkan teknik pemilihan informan pada 

masyarakat peneliti menggunakan random sampling, namun masyarakat umum 

disini yang pernah melihat ataupun mengenal dengan perempuan maskulin dan 

mengetahui ciri-ciri dari perempuan maskulin itu sendiri. Peneliti memilih kota 

Malang karena, memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian dan 

mendapatkan informan di kota Malang mengingat sebagai kota yang sedang 

berkembang serta terdapat fasilitas pendidikan (Universitas atau perguruan tinggi) 

yang memungkinkan banyaknya pendatang dari luar kota Malang.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori Labeling, Labeling 

sendiri merupakan suatu teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap 

perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Seseorang yang dianggap 

menyimpang tersebut kemudian diberi label atau cap dari lingkungan sosialnya.  

Berdasarkan penggambaran diatas mengenai perempuan berpenampilan maskulin 

hal tersebut memunculkan labeling terhadap perempuan yang berpenampilan 

maskulin terjadi secara baik sengaja maupun tidak sengaja. 

Peneliti akan menggunakan metode observasi dan melakukan wawancara 

pada informan yang dipilih peneliti berdasarkan kriteria yang memenuhi syarat 

untuk penelitian ini, guna mengetahui tentang labeling yang didapat dan diberikan 

masyarakat pada perempuan maskulin, kemudian untuk mengetahui bagaimana 
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perempuan maskulin menyikapi labeling yang diberikan masyarakat, serta faktor 

apa yang menyebabkan masyarakat memberikan pelabelan tersebut.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memberikan 

label pada perempuan maskulin?  

2. Apa labeling yang melekat pada perempuan maskulin? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini bertujuan :  

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 

masyarakat memberikan label tersebut.   

2. Untuk mendapatkan informasi tentang labeling apa saja yang 

diberikan masyarakat pada perempuan maskulin.  

3. Untuk mengetahui bagaimana perempuan maskulin menyikapi 

labeling yang didapatkan dari masyarakat.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

1. Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam Teori 

Labeling  

2. Memperkaya ragam penelitian tentang perempuan maskulin ditinjau dari teori 

labeling. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 
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1.4.2 Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan 

informasi labeling apa saja yang diberikan masyarakat terhadap perempuan 

maskulin, serta untuk bahan evaluasi untuk tidak melabeli seseorang dengan 

mudah tanpa mengenal orang lain lebih dekat.   



10 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Gender  

Gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi 

perbedaan antara perempuan dengan laki-laki dari segi sosial budaya. Gender 

dibentuk oleh pandangan masyarakat dan bukan bersifat kodrati (Rahmawati, 

Tripambudi & Lestari, 2010). Masyarakat sering salah mengartikan dengan 

sebutan gender, mereka mengartikan gender sebagai jenis kelamin, namun 

seorang feminis Inggris Anne Oakley mengatakan (dalam Muslikhati, 2004:19) 

meluruskan pandangan tersebut. Pada dasarnya, terdapat dua istilah yaitu sex dan 

gender yang memiliki istilah serupa namun pengertiannya tidak sama. Sex 

seringkali diartikan sebagai „berhubungan badan‟ antar dua manusia. Dalam 

bahasa inggris, sex memiliki arti jenis kelamin yang menunjukkan adanya 

perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki. Sex merupakan hal 

yang bersifat kodrati, dimana perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan dari 

kodrat alam, yang memang telah ditetapkan secara biologis, bahwa tubuh laki-laki 

dan perempuan diciptakan secara berbeda, yang telah melekat secara permanen, 

kodrati dan tidak dapat ditukar (Muslikhati, 2004). Jenis kelamin merupakan 

atribut-atribut fisiologis dan anatomis yang membedakan laki-laki dengan 

perempuan. Laki-laki memiliki penis dan sperma, sedangkan perempuan memiliki 

vagina dan ovum untuk berproduksi melahirkan anak (Wade & Tarvis, 2007).  

Menurut Women’s Studies Encyclopedia dalam (Muslikhati, 2004) 

mendefinisikan gender sebagai konsep kultural yang berupaya membuat 
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perbedaan (distinction) dalam hal peran, posisi, perilaku mentalitas dan 

karakteristik antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Muslikhati 

berpendapat bahwa gender merupakan suatu konsep tentang klasifikasi sifat laki-

laki (maskulin) dan perempuan (feminim) yang dibentuk secara sosio-kultural.  

Faqih (2008) menjelaskan bahwa gender merupakan suatu atribut ciri-ciri 

dan sifat yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan secara sosial dan kultural. 

Gender bukanlah kodrat, tetapi merupakan konstruksi sosial, budaya, agama dan 

ideologi tertentu yang mengenal batas ruang dan waktu sehinggan gender 

tergantung dari nilai-nilai di masyarakat dan bisa berubah sesuai situasi dan 

kondisi. Misalnya sosok perempuan dikenal sebagai sosok yang memiliki pribadi 

yang perasa, sensitif, lembut, cantik dan keibuan. Sedangkan sosok laki-laki 

dikenal sebagai sosok yang kuat, rasional dan perkasa. Ciri-ciri dan sifat tersebut 

bisa saja berubah dan mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. 

Sehingga ada saja perempuan yang memiliki sifat kuat, rasional dan perkasa.  

Istilah maskulinitas selalu dikaitkan dengan feminitas dan tidak dapat 

dipisahkan dari yang disebut dengan perbedaan gender (gender differences). 

Dalam lingkungan masyarakat sering kali kita mendengar “perempuan harus 

anggun, lembut dan bisa memasak”, hal tersebut merupakan contoh dari 

perbedaan gender (gender differences) (Mahardhika, 2010, h.2).  

Pengertian bahwa gender dan jenis kelamin merupakan dua hal yang 

berbeda, tabel berikut ini akan menyajikan perbedaan gender dan jenis kelamin, 

kemudian perbedaan kodrati dan bukan kodrati.  
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Jenis kelamin  

atau contoh Kodrati 

Gender  

Contoh Bukan Kodrati  

Peran reproduksi kesehatan ditentukan 

oleh Tuhan atau kodrati.  

Peran sosial bukan dari kodrat Tuhan 

tetapi berdasarkan budaya dari 

masyarakat. 

Peran reproduksi kesehatan berlaku 

sepanjang masa.  

Peran sosial tergantung pada situasi dan 

kondisi. 

 

Adanya perbedaan organ biologis laki-

laki dan perempuan khusunya alat 

reproduksi.  

 

Berkaitan dengan perbedaan peran, 

fungsi, dan tanggung jawab laki-laki 

dan perempuan sebagai bentukan dari 

masyarakat. Sebagai konsekuensi dari 

hal tersebut, maka pembagian peran 

laki-laki yaitu mencari nafkah, 

sedangkan perempuan bertanggung 

jawab mengurus rumahtangga.  

 

Peran reproduksi tidak dapat berubah, 

bila kodratnya menjadi perempuan 

mempunyai rahim selamanya akan 

menjadi perempuan, sebaliknya sekali 

menjadi laki-laki mempunyai penis 

selamanya akan menjadi laki-laki.  

 

Peran sosial dapat berubah kapan saja. 

Peran istri sebagai ibu rumah tangga 

dapat berubah menjadi pencari nafkah 

juga.  

Sumber : Puspitawati (2013) 
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2.1.1 Gender Identity 

Sebelum membahas gender identity atau identitas gender, sebaiknya 

mengacu pada definisi identitas. Weinrech & Saunderson (2003) mengatakan 

definisi identitas sebagai keseluruhan gagasan tentang diri seseorang, dimana 

gagasan tersebut dibentuk di masa kini dan terdapat keterkaitan antara bagaimana 

seseorang membentuk dirinya di masa lalu dan bagaimana seseorang membentuk 

dirinya di masa depan.  

“A person’ s identity is define as the totality of one’s self-construal, in 

which how one construes oneself in the present expresses the contunuity 

between how one contrues oneself as one was in the past and how one 

contrues oneself as one aspires to be in the future” 

(Weinrech, 1989 dalam Weinreich & Saunderson, 2003) 

Dapat dikatakan bahwa, identitas seseorang dibentuk berdasarkan 

pengalaman masa lalu, dan berkaitan dengan situasi masa kini dan masa depan. 

Ketiga komponen tersebut saling berkaitan membentuk identitas diri seseorang. 

Dalam identitas seseorang terdapat beberapa aspek yang membentuk identitas diri 

antara lain, identitas etnik, identitas ras, identitas sosial-ekonomi, identitas gender 

(Weinreich & Saunderson, 2003).  

Menurut pendapat dari (Weinreich & Saunderson, 2003) identitas gender 

didefinisikan sebagai bagian dari identitas utuh seseorang dimana di dalamnya 

terdapat kontinuitas antara gagasan seseorang tentang gendernya di masa lalu dan 

harapan di masa depan yang berkaitan dengan gender.  

“One’s gender identity is defined as that part of the totality of one’s self-

construal made up of those dimensions that expresses the contunuity 

between one’s construal of one’s past gender and one’s future aspirations 

in relation to gender”  

(Weinreich, 1989 dalam Weinrech & Saunderson, 2003) 
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Merujuk pada definisi tersebut, Weinrich menjelaskan bahwa identitas 

gender seseorang merupakan hasil bentukan dari pengalaman-pengalaman masa 

lalu dan berkaitan dengan harapan seseorang sesuai dengan identitas gendernya. 

Meissner (2005) mendefinisikan gender sebagai pengalaman internal diri tentang 

gender dan menjadi bagian dari identitas diri.  

Menurut Meissner (2005) Identitas gender dibagi menjadi dua bagian  

yaitu :  

1. Identitas gender inti (core gender identity) adalah sebagai perasaan 

menjadi laki-laki atau perempuan yang terbentuk dari usia dua tahun dan 

didasarkan aspek biologis yang membedakan definisi diri laki-laki dan 

perempuan.  

2. Identitas peran gender (gender role identity) merupakan perasaan individu 

akan gendernya sebagai maskulin maupun feminim dan dipengaruhi faktor 

biologi, sosiologis dan psikologis.  

Konsep identitas peran gender adalah konsep yang kompleks karena, 

proses internalisasi pemaknaan maskulinitas dan feminimitas ke dalam diri harus 

melalu proses identifikasi dan dipengaruhi oleh keluarga, masyarakat dan budaya 

(Person, 1993 dalam Meissner, 2005).  

Gender memang merupakan permasalahan budaya dimana konsep tersebut 

merujuk pada pengelompokkan laki-laki dan perempuan untuk menjadi maskulin 

dan feminim (Oakley, 1985 dalam Bhasin, 2002). Menurut Hyde (2007), 

Pemahaman tentang gender terkait dengan kumpulan pengetahuan individu 

tentang identitas apakah dia  perempuan atau laki-laki dikenal dengan istilah 
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identitas gender. Konsep tentang identitas gender mulai terbentuk pada usia 18 

bulan hingga 2 tahun dimana seorang anak mengetahui mereka laki-laki atau 

perempuan. Kemudian, seorang anak akan mengidentifikasi indentitas gender 

orang tuanya dan orang-orang di lingkungan sosialnya.  

Menurut Children’s Health Encyclopedia (2008), Identitas gender adalah 

sejumlah aspek penampilan dan perilaku personal secara budaya diatributkan 

menjadi maskulin dan feminim. Persepsi atas gender individu dipengaruhi oleh 

sosialisasi identitas jenis kelamin yang dimiliki individu sejak lahir dan peran 

orangtua sesuai dengan kebudayaannya, sehingga dapat dikatakan bahwa identitas 

gender bisa dipengaruhi oleh jenis kelamin dan lingkungannya (Wood, 2001 

dalam Mugniesyah, 2005).  

2.1.2 Perempuan  

Perempuan menurut etimologis berasal dari kata empu yang berarti „tuan‟, 

yaitu orang yang berkuasa, kepala, hulu yang paling berkuasa. Menurut pendapat 

Zaitunah Subhan (2009) kata perempuan berasal dari arti kata empu yang berarti 

dihargai. Zaitunah menjelaskan lebih lanjut bahwa ada pergeseran dari perempuan 

ke wanita. Arti kata wanita berasal dari sansekerta, dengan dasar kata wan yang 

berarti nafsu, sehingga arti kata dari wanita berarti yang dinafsui atau merupak 

objek seks.  

Tetapi kata wan dalam bahasa inggris ditulis dengan kata want, atau ditulis 

dengan kata men dalam bahasa belanda, sedangkan dalam bahasa jerman ditulis 

dengan kata wun dan schen. Kata tersebut memiliki arti like, wish, desire, aim. 

Arti kata want dalam bentuk lampau di bahasa inggris yairu wanted (seseorang 

yang dibutuhkan atau diinginkan). Para ilmuwan berpendapat seperti Plato, bahwa 
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perempuan bila ditinjau secara kekuatan fisik, spritual , maupun mental lebih 

lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan fisik tersebut tidak menyebabkan adanya 

perbedaan dalam bakatnya.  

Menurut pandangan dari kajian medis, psikologis, dan sosial gambaran 

tentang perempuan terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor fisik dan faktor psikis. 

Secara biologis dari segi fisik perempuan dibedakan dari laki-laki karena fisiknya 

lebih kecil, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih 

dini dibandingkan dengan laki-laki dan kekuatan perempuan tidak sekuat laki-

laki. Dibedakan dari segi psikis perempuan memiliki sikap pembawaan lebih 

kalem, perasaan perempuan lebih sensitif, lebih cepat menangis (Muthahari, 

1995). Sedangkan menurut pendapat Kartini Kartono (1989) adanya perbedaan 

fisiologis yang terjadi sejak lahir pada kenyataannya diperkuat dengan struktur 

kebudayaan, lebih tepatnya adat istiadat, sistem sosial ekonomi dan pengaruh 

pendidikan.  

Menurut pendapat para ahli perempuan digambarkan sosok lemah lembut, 

suaranya halus, lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki, anggun, dan 

pembawaannya kalem. Namun dari hasil pengamatan peneliti penggambaran 

sosok perempuan menurut para ahli tidak semua terjadi pada sosok perempuan. 

Saat ini sosok perempuan yang memiliki karakter ataupun berpenampilan seperti 

laki-laki seringkali kita temukan. Perempuan saat ini banyak yang karakternya 

ataupun pembawaannya seperti laki-laki. Dari penampilannya yang berambut 

pendek seperti laki-laki, bertato, merokok,dan karakternya yang kuat, berfikir 

rasional, dan galak.  
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2.1.3 Maskulinitas 

Maskulinitas atau maskulin adalah bentuk dari sifat atau karakteristik yang 

dimiliki oleh laki-laki. Menurut Robert Connell (1995) dalam Sugihastuti dan  

Septiawan (2010) maskulinitas seperti juga dengan feminitas bukanlah objek 

koheren melainkan hanya satu bagian dari struktur yang besar.  

Menurut pendapat (LaRossa & Ralph, 1998) Maskulin suatu gambaran 

mengenai sifat dan tingkah laku tertentu atau gender yang dianggap kuat, kekar, 

menjadi penopang, melindungi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

maskulinitas ditujukkan kepada jenis kelamin tertentu yaitu laki-laki yang bersifat 

jantan, Sedangkan untuk perempuan yang bersifat seperti kelaki-lakian disebut 

maskulinismus.  

Maskulin merupakan sosok gambaran penting untuk laki-laki agar percaya 

diri dan diakui kejantannya di lingkungan. Maskulinitas itu sendiri merupakan 

bentukan atau konstruksi kebudayaan dalam masyarakat. Menurut Demartato 

(2010, h.2), konsep dari maskulinitas dalam budaya timur seperti di Indonesia 

dipengaruhi oleh faktor kebudayaan. Menurut (Anshori, 2014, h.3) menyatakan 

bahwa konsep maskulinitas budaya barat biasanya berasosiasi dengan citra 

industrilisasi, kekuatan militer dan peran sosial gender yang konvensional. 

Misalnya laki-laki harus kuat secara fisik, logis, bersifat pemimpin.   

 

2.1.4 Perempuan Maskulin 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya 

penggambaran tentang perempuan menurut masyarakat masih berdasarkan peran 
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sosial budaya yang harus lemah lembut, anggun, cantik, keibuan, perasaannya 

lebih sensitif, dan manja. Namun ternyata penggambaran tentang perempuan yang 

memiliki karakter dan ciri-ciri seperti laki-laki sekarang ini bisa kita temukan di 

lingkungan masyarakat dan biasanya disebut dengan perempuan maskulin atau 

tomboy.  

Menurut penelitian dari (Manda & Suardi, 2015) ciri-ciri dari perempuan 

yang maskulin yaitu :  

1) rambut dipotong pendek seperti laki-laki,  

2) lebih cuek dengan penampilan,  

3) tidak mengerti cara ber-make up  

4) Dari perilaku, cara berbicara pada lawan jenis dan teman-temannya 

lebih lebih mudah mengucapkan kata-kata kasar.  

5) Pembawaannya seperti laki-laki, cara berjalan, cara duduk  

6) Pakaian yang biasanya dikenakan kaos, kemeja dan celana jeans 

saja dengan warna-warna netral seperti (biru, hitam, putih).  

Dari ciri-ciri penampilan tersebut biasanya perempuan maskulin sering 

dianggap laki-laki oleh masyarakat sekitarnya dan mendapatkan pelabelan dari 

masyarkat karena penampilan dan perilakunya. Perempuan maskulin juga 

memiliki perilaku dan karakter yang berbeda dengan perempuan feminim. 

Menurut (Manda & Suardi, 2015) Karakter dari perempuan maskulin, yaitu:  

 Lebih pemberani. Perempuan dikenal dengan sosok yang penakut, namun 

lain hal dengan perempuan maskulin yang memiliki karakter pemberani 

untuk melakukan hal yang ekstrim yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. 
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 Lebih Kuat, seperti laki-laki perempuan yang maskulin atau tomboy kuat 

dalam menghadapi masalah. Menghadapi masalah sesuai dengan 

kemampuan tidak tampak lemah. 

 Lebih Mudah Bergaul, perempuan maskulin lebih mudah bergaul dengan 

siapa saja bahkan dengan laki-laki dan kebanyakan bergaulnya pun lebih 

sering dengan laki-laki. Bergaul dengan siapa saja tanpa pilih-pilih. 

 Jauh dari karakter manja, perempuan biasanya cerderung lebih manja 

dihadapan laki-laki, namun berbeda dengan perempuan maskulin yang 

lebih mandiri, tidak manja, bisa melakukan hal apapun sendiri. 

 Dari cara berbicara dan berperilaku perempuan maskulin terlihat cuek, 

seperti mudah mengatakan kata-kata kotor, kemudian ketika tidak senang 

dengan orang lain atau ada orang yang menyinggung perasaannya 

perempuan maskulin tidak takut untuk berkelahi sekalipun itu dengan laki-

laki.  

 

2.2 Teori Interaksionisme Simbolik  

Sejarah Interaksionisme simbolik tidak bisa lepas dari pemikiran George 

Herbert Mead dalam bukunya Mind, Self and Society (Mead dikutip dari Dadi 

Ahmadi 2008). Teori interaksionisme simbolik menekankan pada hubungan 

antara simbol dan interaksi, serta inti dari pendekatan ini adalah individu dan 

interaksinya dengan masyarakat (Soeprapto dikutip dari Nina Siti Salmaniah 

2011). Interaksionisme simbolik ini akan memberikan dampak dari makna dan 

simbol yang dihasilkan terhadap tindakan dan interaksi manusia (Ritzer dan 
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Goodman, 2008). Menurut teori interaksionisme simbolik, kehidupan sosial pada 

dasarnya merupakan interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol, mereka 

tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan 

apa yang mereka maksutkan untuk berkomunikasi. Dan juga pengaruh yang 

ditimbulkan dari penafsiran simbol-sombol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak 

yang terlihat dalam interaksi sosial (Berger, 2004).  

Simbol dan arti telah memberikan ciri-ciri khusus pada tindakan sosial 

manusia (yang melibatkan aktor tunggal) dan pada interaksi sosial manusia (yang 

melibatkan dua orang atau lebih yang terlibat dalam tindakan sosial timbal balik). 

Tindakan sosial merupakan tindakan dimana individu bertindak dengan orang lain 

dalam pikiran. Dalam melakukan tindakan seorang aktor mengartikan 

pengaruhnya terhadap aktor lain yang terlibat dalam interaksi (Ritzer dan 

Goodman, 2008).  

Proses interaksi sosial dilakukan manusia secara simbolik 

mengkomunikasikan arti terhadap orang lain yang terlibat. Kemudian, orang lain 

akan menafsirkan simbol komunikasi itu dan mengorientasikan tindakan balasan 

mereka berdasarkan penafsiran mereka. Dengan kata lain, dalam interaksi sosial 

orang-orang terlibat dalam interaksi saling mempengaruhi. Itu berarti adanya 

hubungan timbal-balik antara keduanya (Ritzer & Goodman, 2008). Mead 

mengatakan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan 

pihak-pihak lain, dengan perantara lambang-lambang tertentu yang dipunyai 

bersama. Mereka dapat menafsirkan keadaan dan perilaku dengan 

mempergunakan lambang-lambang tersebut. Manusia membentuk perspektif-
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perspektif tertentu, melalui suatu proses sosial. Selanjutnya mereka akan 

berperilaku menurut hal-hal yang diartikan secara sosial. Menurut Mead, agar 

suatu gerakan menjadi lambang yang berarti harus memiliki arti yang sama 

sebagaimana akan diberikan oleh pihak lain (Soerjono Soekanto, 1984:8).  

Definisi singkat dari ke tiga ide dasar dari interaksi simbolik menurut 

George Herbert Mead , yaitu : 

1. Pikiran (Mind) merupakan kemampuan untuk menggunakan simbol yang 

mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus 

mengembangkan pikiran mereka untuk melalui proses interaksi dengan 

orang lain.  

2. Diri (Self) merupakan kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu 

dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain,  

3. Masyarakat (Society) merupakan jejaring hubungan sosial yang 

diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu ditengah 

masyarakat dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka 

pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia 

dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakat.  

“Mind, Self, and Society” merupakan karya George Herbert Mead yang 

paling terkenal (Mead 1934 dalam West Turner 2008), dalam buku tersebut 

memfokuskan pada tiga tema konsep dan asumsi. Tiga tema konsep pemikiran 

George Herbert Mead yang mendasari teori interaksi simbolik yaitu :  

1. Pentingnya makna bagi perilaku manusia 

2. Pentingnya konsep mengenai diri 
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3. Hubungan antara individu dengan masyarakat.  

 

2.2.1 Komunikasi Verbal  

Menurut Deddy Mulyana (2004) mengatakan bahwa komunikasi adalah 

proses penyampaian pesan antar individu. Pesan tersebut dapat berupa perilaku 

verbal seperti ucapan, maupun perilaku non verbal seperti ekspresi wajah, tingkah 

laku. Di dalam kamus komunikasi, Onong (1989) mengatakan komunikasi 

merupakan proses penyampaian pesan dalam bentuk lambang yang bermakna 

sebagai ungkapan pikiran dan berupa ide, informasi yang dilakukan seseorang 

kepada orang lain baik secara tatap langsung atau melalui media dengan tujuan 

tertentu.  

Hardjana (2003) mengatakan bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi 

yang menggunakan kata-kata, lisan ataupun tertulis. Simbol atau pesan verbal 

adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Menurut 

Deddy Mulyana (2005), simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang 

menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa juga dapat dianggap sebagai kode 

verbal. Bahasa dapat diartikan sebagai seperangkat simbol, dengan aturan untuk 

menggabungkan simbol-sombol tersebut untuk dipahami.  
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Menurut Larry L. Barker (dalam Deddy Mulyana,2005), bahasa 

mempunyai tiga fungsi: penamaan (naming atau labeling), interaksi, dan transmisi 

informasi, yaitu : 

1. Fungsi Penamaan, yaitu suatu hal yang merujuk pada usaha 

mengidentifikasi objek, tindakan atau orang dengan menyebut 

namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi.  

2. Fungsi Interaksi, menekankan berbagai gagasan dan emosi, yang 

dapat menghubungkan antara orang dengan orang lainnya.  

3. Fungsi transmisi informasi, yaitu melalui bahasa informasi dapat 

disampaikan kepada orang lain.  

 

2.2.2 Komunikasi Non Verbal 

Menurut Deddy Mulyana (2005) Komunikasi non verbal adalah 

komunikasi yang menggunakan isyarat bukan kata-kata.Menurut Larry A 

Samavor dan Richard E Porter (dikutip dari Deddy Mulyana 2005), komunikasi 

non verbal mencakup rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam susatu 

setting komunikasi, yang dihasilkan individu dan pengguna lingkungan oleh 

individu lainnya , yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau 

penerima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi non verbal adalah 

komunikasi yang keluar pada diri seseorang karena adanya rangsangan pada saat 

berkomunikasi meskipun tanpa bersuara yang mempunyai arti dan maksud 

tersendiri. Menurut Edward T. Hall (dikutip dari Deddy Mulyana 2005) menamai 

bahasa nonverbal ini sebagai “bahasa diam” (silent language) dan “dimensi 
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tersembunyi” (hidden dimension) suatu budaya. Disebut diam dan tersembunyi, 

karena pesan-pesan non-verbal tersebut tertanam dalam konteks komunikasi.  

Menurut Deddy Mulyana (2005) ada beberapa jenis pesan non verbal 

yaitu:  

a. Pesan kinesik  

Pesan kinesik merupakan pesan yang menggunakan gerakan tubuh yang 

berarti. Pesan terdiri dari 3 komponen utama: 

1. Pesan Fasial,  

Pesan ini menggunakan air muka untuk menyampaikan pesan tertentu. 

2. Pesan Gestural  

Menunjukkan gerakan sebagian anggota badan seperti mata dan tangan 

untuk mengkomunikasikan berbagai makna. Pesan ini berfungsi untuk 

mengungkapkan :  

1) Mendorong atau membatasi 

2) Responsif atau tak responsif  

3) Memperhatikan atau tidak memperhatikan  

4) Menyesuaikan atau mempertentangkan  

5) Perasaan positif atau negatif 

3. Pesan Postural 

Berkaitan dengan seluruh anggota badan. Tiga Makna yang dapat 

disampaikan postur yaitu : 

1) Immediacy 
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Merupakan ungkapan kesukaan atau ketidaksukaan terhadap orang 

lain. Postur tubuh condong kearah lawan bicara menunjukkan 

ketertarikan atau penilaian positif. 

2) Power 

Mengungkapkan status yang tinggi terhadap diri komunikator.  

3) Responsiveness 

Individu berkomunikasi dengan lingkungannya bereaksi secara 

emosional baik secara positif maupun negatif.  

b. Pesan Artifaktual  

Pesan ini disampaikan melalui pakaian, make up dan lain-lain. Umumnya 

pakaian digunakan untuk menunjukkan identitas yang berarti menyampaikan 

kepada orang lain bagaimana kita dan bagaimana memperlakukan kita.  

c. Pesan Proksemik  

Pesan ini disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. Umumnya dengan 

mengatur jarak kita mengungkapkan keakraban kita dengan orang lain.  

d. Pesan Paralinguistik  

Pesan non-verbal yang berhubungan dengan cara mengucapkan pesan verbal. 

Satu pesan verbal yang sama dapat menyampaikan arti yang berbeda bila 

diucapkan secara berbeda.  

e. Pesan sentuhan dan Wangi-wangian 

Berbagai pesan atau perasaan dapat disampaikan melalui sentuhan. Sentuhan 

dengan emosi tertentu dapat mengkomunikasikan : kasih sayang, marah, 

takut, bercanda, dan tanpa perhatian.  
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Wangi-wangian telah digunakan manusia tanpa sadar untuk berkomunikasi. 

Banyak orang menggunakan parfum untuk menyampaikan pesan. 

 

2.3 Labeling Theory  

Labeling Theory atau teori penjulukkan bisa juga disebut sebagai teori 

reaksi sosial. Teori ini diinspirasi berdasarkan teori interaksionisme simbolik dari 

George Herbert Mead dalam bukunya Mind, Self, and Society (1934), hanya saja 

teori tersebut diterapkan dalam dunia orang-orang yang menyimpang (devians). 

Teori ini merupakan salah satu teori yang berangkat dari pendekatan sosiologi 

yang berfokus pada peran labeling yang ada didalam lingkungan masyarakat 

dalam bentuk perkembangan perilaku menyimpang dan perilaku kriminal (Krohn 

dkk., 2009). Labeling menurut A Handbook for The Study of Mental Health, 

sebuah definisi yang apabila diberikan kepada seseorang akan menjadi identitas 

diri orang tersebut secara keseluruhan kepribadiannya.  

Labeling merupakan teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap 

seseorang yang perilakunya dianggap menyimpang yang tidak sesuai dengan 

ketentuan sosial. Kemudian seseorang yang dianggap menyimpang tersebut akan 

diberi cap atau label dari lingkungan sosialnya. Terdapat beberapa versi dalam 

pendefinisian teori labeling ini (Krohn dkk, 2009) mengatakan bahwa seorang 

individu memiliki perilaku menyimpang dapat disebabkan oleh beberapa sebab 

dan labeling adalah salah satunya. Saat seseorang telah mendapatkan label 

menyimpang, mereka akan mendapatkan berbagai masalah yang muncul akibat 

reaksi banyak orang serta stigma negatif dari masyarakat terhadap label tersebut 
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(Becker, 1963; Lemert, 1967 dalam Krohn dkk., 2009). Permasalahan ini dapat 

meningkatkan perilaku menyimpang menjadi stabil dan semakin parah. Lemert 

(1967) dalam (Krohn dkk, 2009) mengatakan bahwa perilaku menyimpang dapat 

diartikan sebagai bentuk “pertahanan diri, pemberontakan atau penyerangan serta 

adaptasi”. Seseorang yang mendapatkan label menyimpang atau label kriminal 

dari orang lain dapat memicu 2 proses yaitu reinforce (menguatkan atau 

menyetujui) atau stabilize (menetralkan atau meluruskan).  

Shoemaker (2010) berpendapat bahwa salah satu asumsi dasar labeling 

theory adalah tindakan awal yang menyimpang dapat disebabkan oleh berbagai 

faktor. Faktor tersebut yang nantinya akan berhubungan dengan asumsi kedua, 

seorang individu yang sudah dicap menyimpang namun masih melakukan 

tindakan menyimpang tersebut secara terus menerus. Sedangkan asumsi ketiga, 

ketika seorang individu yang menyimpang melakukan tindakan yang menyimpang 

secara terus menerus karena label yang telah melekat pada dirinya, membuat diri 

invidu tersebut mengidentifikasi dirinya sendiri (self image) sebagai deviant actor. 

Asumsi keempat dari teori ini adalah labeling berkaitan erat dengan beberapa 

kriteria termasuk perilaku, umur, jenis kelamin, ras dan kelas sosial serta norma 

organisasi. 

Teori ini tidak berusaha menjelaskan mengapa seseorang tertarik dan 

melakukan tindakan yang menyimpang, namun yang lebih ditekankan tentang 

aturan-aturan sosial negara yang dikaitkan dengan tekanan seseorang untuk lebih 

melakukan tindakan yang lebih menyimpang lagi (J. Dwi Narwoko dan Bagong 

Suyanto, 2011: 114). Labeling theory berfokus pada lingkungan sosial terhadap 
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seseorang yang mendapat label dari masyarakat sebagai seseorang yang 

menyimpang. Krohn dkk (2009) berpendapat bahwa perilaku menyimpang pada 

kalangan anak muda itu merupakan hal biasa (seperti kekerasan, pelecehan, 

bullying) dan kebanyakan dari hal tersebut tidak terjadinya labeling dari 

masyarakat. Tetapi label kriminal atau menyimpang akan diberikan ketika 

peristiwa tersebut terjadi disaksikan oleh audiens sosial (masyarakat) dan individu 

yang menyimpang akan mendapatkan labeling (Becker, 1963 dalam Krohn dkk., 

2009).  

Terdapat 2 konsep dasar yang sangat penting dalam teori ini, yaitu primary 

dan secondary deviance menurut Lemert (1951) dalam Shoemaker (2010) :   

 Primary deviance, mengasumsikan bahwa setiap orang bisa saja 

melakukan pelanggaran norma-norma dan peraturan sosial disebabkan 

berbagai macam alasan, bisa karena faktor biologis, psikologis, ataupun 

sosiologis. Primary deviance ini tidak dapat terdeteksi dan tidak dikenali 

oleh orang lain, karena individu yang menyimpang mampu 

menyembunyikan perilaku mereka di tengah masyarakat untuk 

menghindari social reactions dari tindakan penyimpangan mereka. 

 Secondary deviance, istilah ini ditujukan kepada seseorang yang 

memutuskan menjadi seorang yang menyimpang karena memiliki masalah 

terhadap identitas dirinya dan interaksi sosial. Itu karena label yang telah 

dilekatkan pada diri seseorang membuat orang tersebut melakukan 

penyimpangan lainnya. Secondary deviance terbentuk setelah masyarakat 

berhati-hati terhadap perilaku penyimpangan pertama primary deviance. 
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Secondary deviance disebut juga sebagai bentuk yang ditimbulkan akibat 

“pains of labeling”  (Lemert, 1951). Ini yang menjadi fokus teori labeling 

atau penjulukkan.  

Dalam pemberian labeling tersebut audiens sosial dalam konteks ini 

terbagi menjadi 2 bentuk audiens sosial yang memberikan Hard Labeling dan Soft 

Labeling, yaitu:  

 Hard labeling adalah orang-orang yang percaya bahwa penyimpangan 

perilaku “sakit mental” itu tidak ada. Itu hanyalah penyimpangan perilaku 

dari norma masyarakat yang menyebabkan orang-orang percaya adanya 

sakit mental. Hingga sebenarnya, penyimpangan perilaku “sakit mental” 

merupakan penyakit hasil konstruksi sosial dan kelainan psikotis yang 

sebenarnya tidak ada. (Garfinkel, 1956 dalam Krohn dkk., 2009).  

 Soft Labeling adalah orang-orang yang percaya bahwa sebenarnya 

penyimpangan perilaku “sakit mental” itu ada, dan memang benar ada. 

Soft labeling mendukung bahwa sakit mental tidak merupakan hasil 

konstruksi sosial.  

Perspektif Labeling mengetengahkan pendekataan interaksionisme 

simbolik dengan berfokus pada konsekuensi interaksi antara orang yang 

melakukan penyimpangan dengan agen kontrol sosial. Teori ini memperkirakan 

bahwa dengan adanya kontrol sosial menyebabkan terjadinya penyimpangan, 

sebab pelaksanaan kontrol sosial tersebut mendorong seseorang untuk melakukan 

penyimpangan. Dampak dari pemberiaan labeling dapat menyebabkan beberapa 

kemungkinan yang akan dialami oleh pelaku penyimpang, menjadikan pelaku 
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semakin tertanam dengan label yang diberikan dan konsekuensinya mendapatkan 

cemoohan, ejekan dari lingkungan sosialnya.  

 

2.4 Penelitian Terdahulu  

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang peneliti peroleh yang 

berkaitan dengan kajian perempuan maskulin :  

a. Representasi Perempuan Berpenampilan Maskulin Dalam Film Get 

Married (Studi Semiotika Representasi Perempuan Berpenampilan 

Maskulin Dalam Film Get Married).  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan 

menggunakan teori yang dikemukakan John Fiske, melalui level Realitas 

dan level representasi, yaitu dengan dokumentasi mengamati secara 

langsung keseluruhan tanda dan lambang yang terdapat dalam film 

tersebut, sehingga tipe penelitian ini adalah deskriptif. Hasil dari penelitian 

ini untuk menilai akan kepribadian seseorang tidak dapat dilihat atau 

diukur melalui tampilan luarnya saja, namun dapat melalui kedekatan yang 

terjalin sehingga dapat menganal dan memahami tentang diri seseorang.  

b. Dekonstruksi Maskulinitas dan Feminitas dalam Sinetron ABG Jadi 

Manten.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori queer. 

Penelitian ini menggunakan konsep yang dikemukakan oleh John Fiske 

dalam buku Television Culture, yaitu tentang The Code of Television 

untuk menguraikan dekonstruksi dalam sinetron ABG Jadi Manten. 
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Setelah melakukan analisis sintagmatik pada level reality dan level 

representation, peneliti kemudian melakukan analisis secara paradigmatik 

untuk level ideology. Analisis sintagmatik digunakan untuk menemukan 

makna terdalam dalam sebuah teks dalam sinetron. Hasil dari penelitian 

ini setidaknya akan memberikan bentuk pemahaman baru mengenai 

karakteristik gender yang tidak sepenuhnya harus sesuai dengan stereotip 

dalam masyarakat. Dari hasil analisis sintagmatik dan analisis 

paradigmatik pada dua tokoh utama dalam Sinetron ABG Jadi Manten, 

maka didapat beberapa temuan penelitian, yaitu ABG Jadi Manten 

membuktikan adanya dekonstruksi gender yaitu laki-laki ditampilkan 

memiliki sikap feminim, hobby memasak, suka warna pink, serta rapi. 

Tokoh perempuan ditampilkan sebagai maskulin yang tegas, hobby 

bermain bola, kuat, jago berantem dan cenderung berantakan. Perempuan 

ditampilkan lebih kuat secara fisik dibandingkan laki-laki yang lemah dan 

cengeng. Laki-laki ditampilkan lebih emosional sedangkan perempuan 

lebih rasional. Gender yang ditampilkan dalam Sinetron ABG Jadi Manten 

bergeser dari gagasan dominan di masyarakat mengenai karakteristik laki-

laki yang maskulin dan perempuan yang feminim. Dalam Sinetron tersebut 

juga menunjukkan adanya penolakan dari orangtua dan masyarakat 

mengenai kedua karakter tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

masyarakat masih berpegang teguh bahwa laki-laki harus maskulin dan 

perempuan harus feminim.  
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c. Dampak Pemberian Labeling Lady Bikers Pada Komunitas IBLBC 

(Inuk Blazer Lady Bikers Club) di Lingkungan Sekitar Kopi Darat 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang 

melatarbelakangi terbentuknya komunitas IBLBC, untuk mengetahui 

bagaimana respon masyarakat sekitar tentang keberadaan perempuan 

sebagai Lady Bikers dan juga untuk mengetahui bagaimana dampak 

pemberian Labeling Lady Bikers terhadap kehidupannya dalam 

bermasyarakat di lingkungan sekitar kopi darat IBLBC. Penelitian ini 

menggunaka pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. 

Sumber data yang diperoleh melalui kata-kata, tindakan, sumber tertulis 

dan foto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terbentuknya komunitas 

IBLBC dilatarbelakangi oleh seorang pembalak Inuk Hestiningrum yang 

pada awalnya fokus mewadahi pembalap wanita profesional. IBLBC saat 

ini juga mewadahi para wanita yang memiliki hobi naik motor atau touring 

karena semakin banyak wanita sadar akan keselamatan berkendara di jalan 

raya. Proses labeling lady bikers pada  awalnya dilekatkan oleh para  

pihak-pihak yang berkompeten di dunia otomotif, akan tetapi lambat laun 

istilah tersebut terdengar hingga masyarakat di berbagai lapisan 

kehidupan. Respon  masyarakat terkait  keberadaan lady bikers di nilai 

sebagai suatu  fenomena yang wajar  terjadi ditengah-tengah  masyarakat 

multikultural, selain itu masyarakat saat ini sudah mampu berfikir secara 

rasional tanpa membeda-bedakan  gender. Dampak dari  pemberian 

labeling yang  dialami oleh pelaku labeling, diantaranya  yaitu  
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menjadikan  pelaku semakin tertanam dengan label  yang diberikan 

sebagai lady bikers terhadap perilaku kegiatan sehari-hari baik di 

lingkungan komunitas maupun lingkungan sosial lady bikers. 

Berikut adalah penelitian terdahulu dalam penelitian ini :  

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

Judul  Penulis  Objek dan Hasil Kajian 

Representasi Perempuan  

Berpenampilan Maskulin 

Dalam Film Get Married 

(Studi Semiotika 

Representasi Perempuan 

Berpenampilan Maskulin 

Dalam Film Get 

Married). 

Maryo Simon  

Risambessy (2011) 

Hasil dari penelitian ini 

untuk menilai akan 

kepribadian seseorang 

tidak dapat dilihat atau 

diukur melalui tampilan 

luarnya saja, namun 

dapat melalui kedekatan 

yang terjalin sehingga 

dapat menganal dan 

memahami tentang diri 

seseorang.  

 

Dekonstruksi 

Maskulinitas dan 

Feminitas dalam Sinetron 

ABG Jadi Manten. 

Diyan Krissetyoningrum 

(2014)  

Dari hasil analisis 

sintagmatik dan analisis 

paradigmatik pada dua 

tokoh utama dalam 

Sinetron ABG Jadi 

Manten, maka didapat 

beberapa temuan 

penelitian, yaitu ABG 

Jadi Manten 

membuktikan adanya 

dekonstruksi gender yaitu 

laki-laki ditampilkan 

memiliki sikap feminim, 

hobby memasak, suka 

warna pink, serta rapi. 

Tokoh perempuan 

ditampilkan sebagai 

maskulin yang tegas, 

hobby bermain bola, 

kuat, jago berantem dan 

cenderung berantakan. 

Perempuan ditampilkan 

lebih kuat secara fisik 



34 
 

dibandingkan laki-laki 

yang lemah dan cengeng. 

Laki-laki ditampilkan 

lebih emosional 

sedangkan perempuan 

lebih rasional. Dalam 

sinetron tersebut juga 

menunjukkan adanya 

penolakan dari orangtua 

dan masyarakat mengenai 

kedua karakter tersebut.  

Hal tersebut 

menunjukkan bahwa 

masyarakat masih 

berpegang teguh bahwa 

laki-laki harus maskulin 

dan perempuan harus 

feminim. 

 

Dampak Pemberian 

Labeling Lady Bikers 

Pada Komunitas IBLBC 

(Inuk Blazer Lady 

Bikers Club) di 

Lingkungan Sekitar 

Kopi Darat 

Sony Setyoko Aji  

(2014) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

terbentuknya komunitas 

IBLBC dilatarbelakangi 

oleh seorang pembalak 

Inuk Hestiningrum yang 

pada awalnya fokus 

mewadahi pembalap 

wanita profesional. 

IBLBC saat ini juga 

mewadahi para wanita 

yang memiliki hobi naik 

motor atau touring karena 

semakin banyak wanita 

sadar akan keselamatan 

berkendara di jalan raya. 

Proses labeling lady 

bikers pada  awalnya 

dilekatkan oleh para  

pihak-pihak yang 

berkompeten di dunia 

otomotif, akan tetapi 

lambat laun istilah 

tersebut terdengar hingga 

masyarakat di berbagai 

lapisan kehidupan. 

Respon  masyarakat 
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terkait  keberadaan lady 

bikers di nilai sebagai 

suatu  fenomena yang 

wajar  terjadi ditengah-

tengah  masyarakat 

multikultural, selain itu 

masyarakat saat ini sudah 

mampu berfikir secara 

rasional tanpa membeda-

bedakan  gender.Dampak 

dari  pemberian labeling 

yang  dialami oleh pelaku 

labeling, diantaranya 

yaitu  menjadikan  pelaku 

semakin tertanam dengan 

label  yang diberikan 

sebagai lady bikers 

terhadap perilaku 

kegiatan sehari-hari baik 

di lingkungan komunitas 

maupun lingkungan 

sosial lady bikers. 
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2.5 Kerangka Pemikiran  

Perempuan kini tidak hanya berpenampilan feminim saja namun saat ini 

banyak perempuan yang lebih memilih untuk berpenampilan maskulin atau 

seperti laki-laki. Hal tersebut menimbulkan label-label dari masyarakat terhadap 

perempuan yang berpenampilan maskulin karena dianggap tidak sesuai dengan 

norma yang berlaku. Teori Labeling memiliki dua proposisi, pertama perilaku 

menyimpang bukan merupakan perlawanan terhadap norma, tetapi berbagai 

perilaku yang berhasil didefinisikan atau dijuluki menyimpang.  

Deviant atau penyimpangan tidak selalu dalam tindakan itu sendiri tetapi 

merupakan respon terhadap orang lain dalam bertindak. Proposisi kedua, Labeling 

itu sendiri menghasilkan atau memperkuat penyimpangan. Respon orang-orang 

yang menyimpang terhadap reaksi sosial menghasilkan penyimpangan sekunder 

yang mana mereka mendapatkan citra diri atau defini diri (self-image or self 

definition) sebagai seseorang yang secara permanen terkunci dengan peran orang 

yang menyimpang.  
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   Masyarakat memberikan pelabelan   

  

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran  

Sumber : Diolah Penulis 

  

Perempuan 

berpenampilan maskulin 

Interaksionisme Simbolik 

(komunikasi verbal dan 

non-verbal) 

Gender Identity  

(ciri-ciri perempuan maskulin) 

Labeling pada perempuan 

maskulin  

Primary deviance Secondary deviance  

Hard Labeling Soft Labeling 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Paradigma Penelitian  

 Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas 

dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan 

praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah dan 

masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan pada praktisinya apa 

yang harus dilakukan. Paradigma merupakan kerangka penyusunan umum untuk 

teori dan penelitian mencakup asumsi dasar. Persoalan inti, model dari penelitian 

kualitas dan metode untuk menjawab pertanyaan (Neuman, 2013, h. 108).  

 Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan merujuk pada 

paradigma interpretif. Penelitian tipe kualitatif merupakan penelitian yang 

menggunakan pendekatan alamiah untuk mencari dan menemukan pengertian atau 

pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus dan 

tidak mengadakan perhitungan (Neuman, 2013, h. 22).  

 Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

interpretif merupakan salah satu dari tiga pendekatan utama terhadap penelitian 

sosial yang menekankan aksi sosial yang bermakna, makna yang dibentuk secara 

sosial dan relativisme (Neuman, 2013, h. 115). Dalam paradigma interpretatif, 

realitas sosial pada hakekatnya tidak pasti atau retalif. Karena kerealifannya, 

makna pemaknaan setiap orang tergantung bagaimana ia terlibat dalam peristiwa 

sosial tertentu.  
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 Peneliti interpretif social science menggunakan observasi peserta dan 

peneliti lapangan, teknik ini menuntut peneliti untuk terjun langsung mengamati 

informan dan menganalisis naskah percakapan interaksi dalam konteks yang 

diteliti.  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendeketaan interpretif. Pendekatan ini membuat peneliti bisa berinteraksi 

langsung dengan informan perempuan berpenampilan maskulin dan informan dari 

sudut pandang masyarakat, sehingga peneliti bisa mengetahui betul ciri-ciri dan 

karakter perempuan berpenampilan maskulin, label apa saja yang diberikan 

masyarakat terhadap perempuan berpenampilan maskulin dan faktor apa yang 

menyebabkan masyarakat memberikan pelabelan tersebut. Pendeketan ini bisa 

membuat peneliti memahami informan dari perspektif personal yang memiliki 

keunikan tersendiri (Neuman, 2007, h.43).   

 

3.2 Jenis dan Metode Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif yang 

menjelaskan secara mendalam realitas yang ada. Menurut Basrow Sadikin, 

penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang hasilnya tidak perlu menggunakan prosedur statistik atau cara 

kualifikasi lainnya. Penelitian jenis kualitatif merupakan penelitian yang 

menggunakan pendekatan alamiah untuk mencari dan menemukan pengertian atau 

pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus dan 

tidak mengadakan perhitungan (Neuman, 2013, h.22).  
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Menurut Bogdan dan Tyalor (Moleong, 2006, h.4) berpendapat, bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam 

bentuk ucapan atau tulisan dari perilaku orang-orang yang diamati sebagai 

narasumber. (Moloeng, 2006, h.6) menjelaskan penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek 

penelitian, misalnya persepsi, perilaku, tindakan, secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode secara alamiah.   

Menurut pendapat Neuman (2013) metode penelitian ini mengacu pada 

sekumpulan teknik tertentu yang digunakan dalam suatu penelitian untuk memilih 

suatu kasus, mengukur dan mengamati kehidupan sosial, menganalisis data dan 

melaporkan hasilnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait 

dengan pendapat tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya 

harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian observasi partisipasi. Menurut Kriyantono (2010, 

h. 112) dengan menggunakan metode penelitian ini memungkinkan peneliti 

mengamati kehidupan individu atau kelompok dalam keadaan benar-benar riil. 

Dengan menggunakan penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek 

sebagai narasumber dan dapat merasakan apa yang mereka alami dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena data yang dikumpulkan peneliti 

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka (Moleong, 2000: 6). Penelitian 
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deskriptif dimaksutkan untuk memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu, 

sudah ada informasi mengenai gejala sosial yang dimaksudkan dalam suatu 

permasalahan penelitian umum yang belum memadai.  

 

3.3 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian merupakan langkah yang penting, karena langkah 

tersebut menentukan kemana suatu penelitian akan diarahkan. Penelitian ini 

berfokus pada label apa yang didapat perempuan maskulin dengan menggunakan 

teori labeling. Dalam penelitian ini peneliti memiliki 3 fokus yaitu:  

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat memberikan 

label pada perempuan maskulin 

2. Label-label apa saja yang dilekatkan masyarakat untuk perempuan 

maskulin.  

3. Untuk mengetahui bagaimana perempuan maskulin menyikapi 

labeling yang didapatkan dari masyarakat  

 

3.4 Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di Kota Malang, karena penelitian mengenai labeling 

pada perempuan maskulin belum banyak dikaji di Kota Malang. Kota Malang 

merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang 

memiliki berbagai macam orang dari berbagai macam suku bangsa dan budaya. 

Mayoritas penduduk di Kota Malang merupakan suku Jawa kemudian suku 

Madura dan agama mayoritas di Kota Malang beragama Islam. Dari hal tersebut 

memmperkuat peneliti untuk melakukan penelitian di Kota Malang karena, 
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masyarakat Jawa, kemudian masyarkat yang beragama Islam masih kurang bisa 

menerima dengan adanya perbedaan seksualitas yang sesuai dengan norma-norma 

sosial masyarakat, seperti halnya dengan adanya perempuan maskulin ditengah 

masyarakat. Adanya keberagaman suku bangsa dan budaya karena, terdapat 

penduduk yang merantau dan tinggal di Kota Malang.   

 

3.5 Teknik Pemilihan Informan  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemilihan informan 

untuk perempuan maskulin yang akan diwawancara sebagai sumber data yaitu 

menggunakan purposive sampling atau Teknik sampling bertujuan. Sedangkan 

untuk informan masyarakat teknik pemilihan informanya dengan cara random 

sampling 

Purposive sampling juga dikenal sebagai teknik penilaian atau 

menghakimi (judgemental). Purposive sampling adalah memilih atas dasar 

pengetahuan peneliti dari populasi, unsur-unsurnya dan sifat tujuan penelitian 

(Babbie, 1990). Dengan menggunakan purposive sampling diharapkan kriteria 

informan yang menjadi sumber data sesuai yang diharapkan oleh peneliti. 

Menurut (Neuman, 2013, h.299) purposive sampling jenis sampel bermanfaat 

untuk penelitian situasi khusus. Kriteria perempuan maskulin yang peneliti 

jadikan informan adalah perempuan maskulin karena, peneliti memilih Kota 

Malang sebagai salah satu kota pendidikan yang terdapat beberapa Universitas 

terkenal di Indonesia. Hal tersebut menjadikan Kota Malang terdapat banyak 

mahasiswanya yang berasal dari berbagai macam daerah, memperkuat peneliti 

untuk memilih kota Malang karena, para mahasiswi yang dari berbagai macam 
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daerah tersebut diharuskan jauh dari orangtua dan bebas dari pengawasannya. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti hal tersebut menjadikan mahasiswi atau 

perempuan maskulin yang jauh dari orangtua lebih leluasa mengekspresikan 

dirinya.   

Berikut kriteria informan perempuan maskulin mahasiswi yang 

berdasarkan hasil observasi peneliti tentukan dalam penelitian ini :  

1. Perempuan berambut pendek seperti laki-laki 

2. Pakaian sehari-hari yang biasa dikenakannya kaos atau kemeja, 

celana jeans. Kemudian sepatu yang dipakai biasanya sneakers 

3. Dari perilaku, cara berbicara, cara berjalannya seperti laki-laki 

Sedangkan masyarakat yang akan dijadikan informan oleh peneliti yaitu 

masyarakat umum yang pernah melihat atau mengenal perempuan maskulin dan 

mengetahui ciri-ciri dari kriteria perempuan maskulin itu sendiri.   

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Menurut Neuman (2013, h.57) data kualitatif didapatkan berasal dari berbagai 

macam bentuk : foto, peta, wawancara terbuka, observasi, dokumen, dan lain-lain. 

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi.  

a. Observasi  

Observasi merupakan suatu pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala sosial yang diteliti. Dimana melakukan observasi harus 

sesuai dengan tujuan penelitian, dicacta secara terstruktur sesuai dengan yang 

peneliti butuhkan.  
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Menurut W. Gulo (2002 : 116) observasi merupakan metode pengumpulan 

data dimana peneliti mencatat informasi sesuai yang ditemukan di lapangan 

selama penelitian. Observasi melibatkan dua komponen yaitu si pelaku observasi 

atau observer, dan objek observasi atau observe. Observasi atau pengamatan 

merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan terhap kegiatan yang berlangsung (Sukmadinata, 2011 : 220).  

Spradley (1980) membagi partisipasi atau keterlibatan peneliti menjadi 

empat yaitu: (1) Partisipasi pasif, dimana peneliti datang ke tempat kegiatan orang 

yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut ; (2) partisipasi 

moderat, dimana peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif 

dalam beberapa kegiatan, namun tidak semuanya; (3) partisipasi aktif, dimana 

peneliti terlibat aktif dalam kegiatan narasumber yang diteliti namun belum 

lengkap; (4) partisipasi lengkap, peneliti sudah sepenuhnya terlibat dalam 

kegiatan yang dilakukan narasumber, sehingga tidak terlihat seperti sedang 

melakukan penelitian. Untuk mendapatkan data yang akurat sebaiknya 

menggunakan observasi dengan partisipasi lengkap, karena peneliti leluasa 

mengamati dan mendapatkan makna sesungguhnya apa yang diamati.  

Dalam metode observasi ini, peneliti menggunakan teknik observasi 

partisipasi pasif artinya peneliti hanya berperan sebagai pengamat saja tanpa ikut 

ambil bagian atau melibatkan diri dalam kegiatan yang dilakukan oleh informan. 

Observasi dilakukan terhadap mahasiswi berpenampilan maskulin. Peneliti mulai 

mengamati dari keseharian informan dari perilaku, cara berpakaiannya dan 

lingkungan pertemanannya. 
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b. Wawancara  

Wawancara adalah bentuk komunikasi dengan teknik pengambilan 

informasi atau pengumpulan data dari seseorang yang mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber dengan tujuan tertentu (Mulyana, 

2013 h. 180). Wawancara mendalam sering juga dikatakan wawancara tak 

terstruktur dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang 

kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi 

berupa wawancara tidak terstruktur (unstructured interview) dengan 

pertanyaan terbuka, bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata 

dalam setiap pertanyaan dapat diubah disesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan pada saat wawancara termasuk karakteristik sosial budaya (agama, 

suku, gender, usia, pekerjaan dsb) informan yang dihadapi (Mulyana, 2013 h. 

181).  

c. Dokumentasi 

Sugiyono (Sugiyono,2009 : 240) menjelaskan. Dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen 

yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, 

biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar 

misalnya, foto, gambar hidup dan sketsa. Dokumen yang berbentuk karya 

misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung , film dan lain-

lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 
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3.7 Teknik Analisis Data  

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah 

tersedia dari sumber data, yaitu wawancara, pengamatan yang dilakukan di 

lapangan dituliskan dalam bentuk field note atau catatan lapangan, dokumen 

pribadi, gambar, foto dan sebagainya (Moleong, 2011, h. 247).  

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis interaktif oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011 h. 247) yang terdiri 

dari 3 tahapan yaitu :  

1. Pengumpulan Data  

Pertama dengan menggali data dari berbagai sumber data yaitu 

wawancara, observasi yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan. 

2. Reduksi Data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan (Miles dan Huberman, 1992).  

Dari hasil data yang peneliti peroleh dari data di lapangan kemudian diuraikan 

dengan rinci dan direduksi, dirangkum, serta dipilih-pilih menjadi hal-hal yang 

pokok, lalu difokuskan pada hal-hal yang terpenting, dicari tema dan polanya. 

Setelah itu proses penyuntingan dan penyederhanaan untuk memberi kemudahan 

dalam penyajian, serta menarik kesimpulan sementara dan juga mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan ( Sugiyono, 2014 h. 247).  

Dalam penelitian ini, data dari hasil wawancara maupun observasi peneliti 

dengan informan dikunpulkan menjadi satu kemudian diuraikan dan dirangkum 
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atau disederhanakan menjadi pokok-pokok bahasan yang terpenting saja. Data 

diberi batasan dan kemudian dipilih-pilah mana yang dinilai kurang sesuai dengan 

fokus penelitian dan mana yang mendukung fokus penelitian.  

3. Display atau Penyajian Data  

Penyajian data dianggap sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Dengan menyajikan data, maka memudahkan untuk merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan data yang sudah ada (Miles dan Huberman, 1992).  

Penyajian data atau display data dilakukan setelah melalui proses 

pengumpulan data dan reduksi data. Dari data yang telah direduksi, maka data 

ditampilkan dengan maksud agar lebih mempermudah peneliti untuk dapat 

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian terpenting dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini data hasil redukusi disajikan secara naratif, dan 

analisis mengenai label apa saja yang ada terhadap, faktor apa yang menyebabkan 

pelabelan tersebut terhadap perempuan yang berpenampilan maskulin, serta 

menampilkan transkip wawancara.  

4. Verifikasi Data  

Penarikan kesimpulan atau verifikasi ini merupakan proses akhir dari ketiga 

komponen analisis dan pengumpulan data. Dalam tahapan menarik kesimpulan 

atau verifikasi data dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan, 

dilakukan kegiatan penarikan kesimpulan yang bertujuan menjawab permasalahan 

awal (rumusan masalah) yang dihadapi.  



48 
 

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan atau verifikasi data dilakukan 

berdasarkan hasil dari reduksi dan display data, dari hasil analisis deskriptif 

mengenai Teori Labeling mengenai perempuan yang berpenampilan maskulin.  

 

3.8 Keabsahan Data   

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek 

keabsahan data. Analisis triangulasi yaitu menganalisis jawaban subjek dengan 

meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) (Kriyantono 

2012 : 72).  

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

sudah ada (Sugiono, 2009 : 241). Menurut Moleong (Moleong, 2004 : 330) 

triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek 

penelitian.  

Menurut Dwidjowinoto dalam (Kriyantono 2012: 72) menjelaskan bahwa 

ada beberapa macam triangulasi, yaitu: 

a) Triangulasi Sumber 

Membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. 

b) Triangulasi Waktu 

Berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, Karena 

perilaku manusia dapat berubah setiap waktu 

c) Triangulasi  Teori 
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Memanfaatkan dua atau lebih teori untuk diadu atau dipadu.  

d) Triangulasi Periset 

Menggunakan lebih dari satu periset dalam mengadakan observasi atau 

wawancara. 

Menurut Patton (1987:331) langkah-langkah dalam triangulasi sumber 

sebagai berikut : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara  

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu 

4. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan masyarakat dari berbagai kelas 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.  

Pada penelitian ini dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya 

menggunakan tringulasi sumber. Triangulasi dengan sumber artinya 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh dari sumber yang berbeda. Sumber-sumber yang digunakan peneliti 

untuk mengecek keabsahan data diambil dari hasil observasi, wawancana dan 

dokumentasi. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Ciri-Ciri Perempuan Maskulin  

Penggambaran tentang perempuan menurut masyarakat masih berdasarkan 

peran sosial budaya yang harus lemah lembut, anggun, cantik, keibuan, 

perasaannya lebih sensitif, dan manja. Namun ternyata penggambaran tentang 

perempuan yang memiliki karakter dan ciri-ciri seperti laki-laki sekarang ini bisa 

kita temukan di lingkungan masyarakat dan biasanya disebut dengan perempuan 

maskulin.  

Berdasarkan dari hasil observasi yang peneliti temukan bahwa perempuan 

maskulin memiliki ciri-cir dari penampilannya 

1. Celana yang dikenakannya selalu memakai celana jeans,  

2. memakai sepatu sneakers, 

3.  memakai kaos, polo shirt, kemeja, jaket yang oversize 

4. Kemudian rambutnya dipotong pendek seperti laki-laki.  

Dari hasil observasi dan ciri-ciri perempuan maskulin tersebut peneliti 

akhirnya menentukan ketiga informan perempuan maskulin yang menggunakan 

nama samaran GS, R dan Esti untuk dijadikan objek penelitian. Dari ciri-ciri 

ketiga perempuan maskulin yang peneliti temukan berdasarkan hasil observasi 

potongan rambut, pakaian, kemudian warna pakaian yang dikenakan dan sepatu 

yang dikenakannya dapat menyampaikan pesan non verbal. Pesan non verbal 
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menurut Dedy Mulyana (2005) terdapat berbagai jenis pesan non verbal salah 

satunya yaitu pesan artifaktual. Pesan artifaktual, pesan ini disampaikan melalui 

pakaian, make up dan lain-lain. Umumnya pakaian digunakan untuk menunjukkan 

identitas yang berarti menyampaikan kepada orang lain bagaimana kita dan 

bagaimana memperlakukan kita. 

 Dari hal tersebut jika dikaitkan dengan pesan non verbal artifaktual 

menurut Dedy Mulyana (2005), perempuan maskulin dari penampilannya ingin 

menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa dirinya perempuan yang simple, 

tidak ribet, mandiri. Dan masyarakat bila melihat perempuan maskulin pun akan 

memperlakukan secara berbeda dibandingkan dengan perempuan lainnya karena 

dari penampilan yang dikenakan oleh perempuan maskulin.  

Perempuan maskulin itu sendiri berdasarkan dari hasil observasi peneliti 

terhadap ketiga informan memiliki perilaku ataupun sifat yang biasanya dimiliki 

oleh laki-laki. Perempuan maskulin memiliki sifat yang :  

 Tegas 

 Mandiri 

 Kuat 

 Cuek, tidak peduli apa kata orang lain  

 Cara berpikir perempuan maskulin lebih memakai logika 

dibandikan perasaan. 

Perempuan maskulin pun memiliki hobi yang biasanya dilakukan oleh 

laki-laki yaitu bermain bola atau futsal. Dari cara bergaulnya perempuan maskulin 
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sangat mudah bergaul dengan siapa saja tidak memilih-milih teman, namun 

mereka akan menjadikan teman dekat ketika merasa nyaman dengan temannya 

tersebut yang mau menerima dirinya tanpa harus melabeli dirinya karena 

penampilannya yang maskulin. Dari wawancara peneliti dengan ketiga perempuan 

maskulin, mereka mendapatkan pelabelan dari masyarakat karena penampilan 

mereka yang seperti laki-laki. Ada 4 masyarakat yang peneliti jadikan informan 

untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka terhadap perempuan maskulin, 

dari keempat informan masayarakat yang berasal dari berbagai kalangan, usia dan 

status sosial, mereka semua memberikan pelabelan terhadap perempuan maskulin. 

4.2 Gambaran Informan  

Informan merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian, melalui 

informan itulah peneliti dapat memperoleh berbagai informasi dan keterangan 

mengenai data-data penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian 

labeling pada perempuan maskulin terdapat 7 informan yang peneliti wawancara 

untuk dijadikan sumber data. Peneliti melibatkan 3 informan dari perempuan 

maskulin yang menggunakan nama samaran yaitu GS, R dan Esti. Sedangkan 

untuk informan dari masyarakat peneliti melibatkan 4 orang informan yaitu Selvi, 

Sari, Bu Sulis, Mas Andri.  

A. Informan Perempuan Maskulin 

Berikut ini penjelasan mengenai  informan perempuan maskulin dalam 

penelitian ini. Berdasarkan hasil observasi peneliti ketiga informan ini 



53 
 

  

telah memenuhi kriteria ciri-ciri perempuan maskulin yang peneliti 

tentukan untuk menjadi informan : 

1. GS  

GS merupakan seorang mahasiswi berumur 22 tahun, berkuliah 

disalah satu universitas di kota Malang. GS lahir di Ternate dan besar 

disana namun saat dirinya SMP dan SMA GS pindah bersekolah di Jogja, 

sekarang GS berdomisili di Jakarta. Di Malang GS hanya berkuliah dan 

dia pun tinggal ngekost, ayahnya tinggal di Jakarta dan ibunya tinggal di 

Ternate. GS terbiasa jauh dari orangtuanya, karena kedua orangtuanya 

sibuk bekerja dan dirinya anak tunggal. Ayah GS merupakan orang yang 

akademisi, ayahnya bekerja sebagai dosen dan ibunya bekerja sebagai 

seorang guru. Ayah GS merupakan seorang yang agamanya sangat kuat, 

GS sendiri berasal dari keluarga yang beragama islam.   

2. R  

R merupakan anak sulung dari 2 bersaudara, dia memiliki adik laki-laki 

yang masih bersekolah kelas 6 SD. Perempuan 21 tahun ini berkuliah di 

salah satu Universitas di Kota Malang. R merupakan seorang muslim, 

yang lahir di Sampit Kalimantan Tengah orangtuanya pun berasal dari 

Kalimantan namun pindah ke kota Malang dan menetap tinggal di Malang 

sejak dia SMP. Di Malang R tinggal didaerah Karangploso, orangtua R 

bekerja sebagai wirausaha yang membuka jasa laundry di rumahnya. R 

memiliki tinggi kira-kira 155cm dan berbadan kurus, karena kebiasaannya 

yang gemar ngopi dan merokok. R mengatakan dirinya mulai merokok 
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sejak SMP namun sempat berhenti dan sekarang dia sudah sangat 

kecanduan terhadap rokok. 

3. Esti  

Esti seorang perempuan 22 tahun, anak tunggal yang berasal dari kota 

Pasuruan. Esti lahir dan besar di Pasuruan, kemudian Esti merantau ke 

Malang Esti berkuliah disalah satu Universitas. Sama dengan GS, Esti 

tinggal sendiri di malang ngekost tidak bersama orangtuanya. Esti berasal 

dari keluarga beragama islam. Ibu dari Esti bekerja sebagai guru, 

sedangkan ayahnya bekerja swasta.  

 

B. Informan Masyarakat  

Berikut ini penjelasan singkat mengenai informan masyarakat yang 

peneliti tentukan secara random, berdasarkan dari observasi bahwa 

masyarakat ini sering melihat perempuan maskulin. Masyarakat yang 

peneliti lakukan wawancara ada 4 orang dari berbagai pekerjaan dan usia 

yaitu : 

1) Bu Sulis 

Seorang ibu berusia 42 tahun yang berjualan makanan ringan dan 

minuman. Bu Sulis juga seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang 

anak, satu orang perempuan dan  dua orang anak laki-laki. Bu Sulis 

merupakan orang asli Malang, tinggaldidaerah Kedawung. Bu Sulis 

merupakan seorang muslim, terlihat dari kesehariannya dirinya memakai  

jilbab. Karena kesehariannya yang berjualan makanan memungkinkan Bu 
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Sulis untuk bertemu banyak orang dan tempat Bu Sulis berjualan 

berdasarkan hasil observasi sering terlihat perempuan maskulin. 

2) Mba Sari  

Seorang mahasiswi 22tahun yang berkuliah di salah satu Universitas di 

Kota Malang. Sari merupakan seorang perempuan muslim yang terlihat 

dalam penampilan kesehariannya memakai jilbab. Sari seorang mahasiswi 

yang merantau ke Malang untuk berkuliah, Sari sendiri lahir dan besar di 

Blitar.  

3) Mas Andri  

Laki-laki berusia 30 tahun ini kesehariannya bekerja sebagai tukang 

fotocopy yang lokasinya dekat dengan salah satu Universitas di Malang. 

Mas Andri merupakan pria berumur 30 tahun yang belum menikah dan 

dirinya berasal dari Malang, tinggal di Jalan MT. Haryono. Mas Andri 

merupakan seorang muslim.  

4) Selvi  

Perempuan 22 tahun ini seorang mahasiswi di salah satu Universitas di 

Malang, dalam kesehariannya selvi memakai jilbab. Selvi merupakan 

mahasiswi yang merantau ke Malang untuk berkuliah, Selvi berasal dari 

kota Bekasi, namun Selvi lahir dari orangtua yang berbeda suku, Ibu dari 

Selvi berasal dari suku Sunda dan Ayahnya berasal dari suku Batak.  
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4.3 Pembahasan dan Hasil Analisis  

4.3.1 Faktor - faktor Yang Menyebabkan  Masyarakat Memberikan 

Labeling  Pada Perempuan Maskulin  

Berdasarkan hasil wawancara informan masyarakat yaitu Mas Andri, Bu 

Sulis, Selvi dan Sari mereka mengatakan bahwa faktor-faktor pemberian 

pelabelan terhadap perempuan maskulin yaitu :  

A. Dari Penampilan Perempuan Maskulin 

Faktor-faktor  yang menyebabkan masyarakat memberikan labeling pada 

perempuan maskulin seperti yang disampaikan oleh Mas Andri dan Sari bahwa 

yang pertama kali dilihat adalah penampilannya. Dari penampilan perempuan 

maskulin berdasarkan analisis peneliti jika dikaitkan dengan jenis komunikasi non 

verbal menurut Deddy Mulyana (2005)  termasuk pesan artifaktual, yaitu pesan 

artifaktual, Pesan ini disampaikan melalui pakaian, make up dan lain-lain. 

Umumnya pakaian digunakan untuk menunjukkan identitas yang berarti 

menyampaikan kepada orang lain bagaimana kita dan bagaimana memperlakukan 

kita. Pesan non verbal artifaktual dari penampilan perempuan maskulin yang 

dilihat Mas Andri, Sari, Bu Sulis dan Selvi yaitu : 

1. celana jeans sobek-sobek atau selalu memakai celana, kaos, dan 

kemeja oversize  

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap perempuan maskulin yang 

ditemukan dilapangan dan hasil wawancara dengan masyarakat. Perempuan 
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maskulin berpenampilannya seperti laki-laki. Seperti yang disampaikan Mas 

Andri dan Sari bahwa penampilan perempuan maskulin yang mereka sering lihat  

“tampilannya kayak cowo gitu pake jeans yang sobek-sobek itu biasanya, 

terus pake kaos”  

“kadang ke kampus cuma pake celana jeans yang udah belel gitu terus 

pake kaos, pake kemeja.. kemejanya pun yang oversize gitu yang ga fit to 

body”.  

Sedangkan menurut Bu sulis perempuan maskulin dari penampilannya 

yang dirinya lihat tidak pernah memakai rok  “pakaiannya juga ga pernah pake 

rok rok gitu”. Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu informan perempuan 

maskulin GS yang mengaku dirinya hanya memakai rok ketika sekolah saja, 

itupun dirinya merasakan tidak nyaman.  

“eee kalo untuk tuntutan sekolah harus pake rok, pake jilbab gue ga 

masalah sih. Karena ya itu aturan gitu kan, tapi keinginan buat pake 

celana gue pengen ehehe. Karena gerah lebih bebas hahaha” 
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Gambar 2. Contoh Pakaian yang Dikenakan Perempuan Maskulin 

Sumber : Diambil dari salah satu instagram informan perempuan maskulin 

2. Rambut dipotong pendek seperti laki-laki.  

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan bahwa perempuan maskulin 

rambutnya dipotong seperti laki-laki. Hal tersebut juga disampaikan oleh 

informan masyarakat pada saat wawancara yang mengatakan bahwa penampilan 

perempuan maskulin yang sering kali mereka lihat rambutnya itu dipotong seperti 

laki-laki. Seperti yang dikatakan Mas Andri “rambutnya dipotong kayak cowo 

dipotong pendek gitu”. Hal yang sama juga dikatakn Selvi sebagai seorang 

perempuan melihat perempuan maskulin rambutnya dipotong sangat pendek, yang 

seharusnya perempuan mempunyai rambut panjang.  



59 
 

  

“terus rambut juga yang agak kecowo-cowoan yang harusnya biasanya 

panjanggg dipita, dibando, dikuncir gitu ini enggaaa bener-bener 

dipangkas abis-abisan gitu”  

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan perempuan maskulin GS, 

dirinya mengatakan bahwa yang membuat dirinya berambut pendek karena 

mamahnya selalu memotong rambutnya ketika sudah panjang sedikit.  

“terus nyokap gue juga kalo rambut gue panjang dikit dipotong jadi gue 

ga terbiasa rambut panjang emang udah dari kecil kayak gini” 

Sedangkan berbeda dengan R yang mengatakan awal mula dirinya 

berambut pendek karena dulu pada saat SMP, poni rambut R menutupi atau 

menghalangi matanya. Kemudian gurunya menyuruh untuk dipotong lalu oleh R 

dipotong sangat pendek dan akhirnya menjadi nyaman hingga saat ini.  

“sebenernya awalnya dipotong pendek itu gara-gara dimarahin guru kan, 

dulu kan kayak emo emo gitu kan yang nutupin mata terus dimarahin... 

yaudah aku potong pendek... akhirnya jadi pendek banget kayak cowo 

cepak gitu” 
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Gambar 3. Perempuan maskulin yang rambutnya dipotong pendek seperti laki-laki 

Sumber : Diambil dari foto salah satu informan  

3. Memakai baju warna-warna netral  

Pakaian yang biasanya dikenakan perempuan maskulin berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara dengan masayarakat. Peneliti menemukan bahwa 

warna-warna pakaian yang dikenakan oleh perempuan maskulin biasanya 

cenderung tidak berani bermain warna, hanya memakai warna-warna netral 

seperti hitam, putih, navy, coklat. Seperti yang dikatakan oleh Sari, dirinya 

melihat penampilan perempuan maskulin, pakaian yang dikenakannya tidak 

berani bermain warna hanya memakai warna-warna monokrom.  
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“biasanya mereka pake warna-warna monokrom gitu mba, kadang kalo 

ga itemmm, navy yang agak tua-tua gitu sekalinya pake warna terang itu 

paling putih engga enggaa main warna gitu” 

 

Gambar 4. Contoh pakaian perempuan maskulin  

Sumber : Foto diambil oleh peneliti dari salah satu informan  

Penampilan yang sudah disebutkan diatas tersebut ketika masyarakat 

seperti Mas Andri sebagai seorang laki-laki yang belum menikah dan Sari sebagai 

seorang perempuan muslim melihat penampilan perempuan maskulin yang seperti 

itu, membuat mereka secara tidak langsung memberikan labeling yang negatif. 

Pernyataan ini seperti disampaikan oleh Mas Andri “ya karena dari cara 

penampilannya itu, nomer satu kan itu liatnya dari penampilan...” Sedangkan 

pernyataan yang disampaikan oleh Sari “kayaknya faktor-faktornya ya karena 

faktor yang bisa diliat ya mba, ya dari cara mereka berpakaian..”.  
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Berdasarkan faktor penampilan menyebabkan masyarakat memberikan 

labeling kepada perempuan maskulin, jika dikaitkan dengan jenis pesan non 

verbal menurut Deddy Mulyana (2005) yaitu pesan artifaktual, Pesan ini 

disampaikan melalui pakaian, make up dan lain-lain. Umumnya pakaian 

digunakan untuk menunjukkan identitas yang berarti menyampaikan kepada orang 

lain bagaimana kita dan bagaimana memperlakukan kita. Karena apa yang dilihat 

masyarakat dari penampilan perempuan maskulin menjadikan salah satu faktor 

masyarakat bersikap dan memberikan labeling pada perempuan maskulin.  

B. Perilaku dari Perempuan Maskulin  

Kemudian tidak hanya penampilan faktor yang menyebabkan masyarakat 

melekatkan pelabelan pada perempuan maskulin. Menurut keempat informan 

masyarakat Sari, Bu Sulis, Selvi dan Mas Andri dari perilaku perempuan 

maskulin yang seperti laki-laki menjadikan faktor yang menyebabkan masyarakat 

memberikan pelabelan pada perempuan maskulin. Beberapa perilaku perempuan 

maskulin menurut Sari, Bu Sulis, Selvi dan Mas Andri yang menjadi faktor yang 

menyebabkan masyarakat melekatkan labeling pada perempuan maskulin  

1. Jalannya dibuat-buat tegap dan suaranya dibuat-buat seperti laki-

laki 

Beberapa perilaku yang telah disebutkan diatas, merupakan perilaku dari 

perempuan maskulin yang biasanya dilihat oleh keempat informan masyarakat. 

Seperti Mas Andri yang mengatakan bahwa perilaku perempuan maskulin yang 

pernah dilihat dirinya “kayak suaranya dikeras-kerasin diberat-beratin”, Bu Sulis 

dan Mas Andri juga mempunyai pendapat yang sama tentang perilaku perempuan 
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maskulin yang dilihat mereka bahwa jalannya dibuat-buat seperti laki-laki  

“nahhh jalannya digagah-gagahin..”.  

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bu Sulis mengenai cara berjalan 

perempuan maskulin,  “dari jalannya juga diliat beda kayak cewe-cewe yang lain 

biasanya kan kalo cewe agak agak kemayu gitu ya kalo cewe-cewe maskulin itu 

jalannya tegap gitu mba”. Berdasarkan hasil analisis peneliti bahasa kemayu, 

yang Bu Sulis katakan untuk menggambarkan cara jalan perempuan pada 

umumnya, memiliki makna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu genit ; 

centil (untuk gadis). Jika dikaitkan dengan tiga fungsi bahasa menurut Larry L. 

Barker yaitu fungsi penamaan, suatu hal yang merujuk pada usaha 

mengidentifikasi objek, tindakan atau orang.  Bahasa kemayu yang Bu Sulis 

katakan merujuk pada mengidentifikasi cara berjalan perempuan umumnya itu 

genti, lebih centil, bukannya justru dibuat-buat tegap seperti laki-laki.  

2. Merokok Sembarangan dan cuek  

 Menurut Sari dan Bu Sulis faktor perilaku yang menyebabkan masyarakat 

melekatkan pelebelan pada perempuan maskulin, yang mereka lihat tidak hanya 

cara berjalannya saja yang seperti laki-laki. Namun perempuan maskulin juga 

berperilaku suka merokok sembarangan, sikapnya cuek serta terlihat urakan. 

Seperti yang dikatakan Sari dalam wawancara  

“mereka sering ini mba kayak sering ngerokokkk gituu dan mereka itu 

cuek banget ngerokok dimana aja...”  

“biasanya sih urakan banget sih ya mba, soalnya tuh dari pakaiannya aja 

tuh udah keliatan kalo mereka tuh cuek...”  
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Bu Sulis juga setuju dengan pendapat Sari, bahwa dirinya kurang suka jika 

melihat perempuan maskulin merokok terlihat lebih urakan menurutnya. 

Pernyataan tersebut disampaikan Bu Sulis “tapi anu ndak semua ndak semua 

yang kayak gitu urakan cuma kadang-kadang kalo misalkan ngeliat yang merokok 

itu iyaa..”. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Selvi bahwa faktor yang 

menyebabkan masyarakat melekatkan pelabelan pada perempuan maskulin  

perilakunya yang suka merokok  bersama teman-teman laki-lakinya. Pernyataan 

tersebut seperti yang dikatakan Selvi   

“dilain sisi saya juga banyak gitu ngeliat yang maskulin-maskulin gitu 

nongkrong sama laki-laki yang merokok yang tatoan ya bahkan dia juga 

ikut-ikut tatoan, ikut ngerokok juga”.  

Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melekatkan 

pelabelan perempuan maskulin yang telah disebutkan tersebut, peneliti juga 

mengkonfirmasi terhadap perempuan maskulin apakah perilaku yang dilihat 

masyarakat terhadap perempuan maskulin benar dilakukan. Dalam wawancara 

dengan ketiga informan perempuan maskulin yang menggunakan nama samaran 

R, Esti dan GS. Ketiga informan tersebut mengaku pernah merokok dan sampai 

ada yang sudah menjadi perokok aktif. Seperti yang disampaikan oleh R dirinya 

mengaku mulai mencoba merokok sejak SMP karena dirinya penasaran, 

kemudian sempat berhenti karena dirinya takut ketahuan oleh orangtua merokok. 

Namun sekarang R sudah menjadi perokok aktif, jika dirinya sehari tidak 

merokok R merasa mulutnya terasa asam. Pernyataan ini seperti yang dikatakan 

oleh R  
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“SMP.. terus sempet berenti..”   

“kepo gitu akhirnya keterusan jadi kebiasaan terus kalo ga ada aku 

gabisa hehe” 

 “pernah sempet berhenti karena.. takut sama orangtua kalo ketauan takut 

ketauan” 

R juga mengatakan karena dirinya takut ketahuan merokok oleh 

orangtuanya, R tidak pernah merokok di rumah. Jadi hampir setiap hari kehidupan 

R lebih banyak di luar rumah karena lebih bebas merokok. R juga sangat menutup 

dirinya dari keluarganya, orangtuanya hanya mengurusi uang kuliah dan uang 

jajan dirinya saja.  

“engga.. tapi kayaknya abah aku udah tau sih.. cuman kayak menolak 

fakta gitulah, kayak gamau menerima fakta dan akhirya dia membohongi 

diri sendiri bahwa aku ga ngerokok hehehe...” 

“enggaaa aku kalo di rumah ga pernah makanya aku keluar terus mba” 

“setengah hari bisa di luar..” 

“kayak.. aku minta pagi kan makanya mba soalnya aku udah kebelet tuh 

pengen ngerokok.. mereka tuh gatau apapun tentang aku 

Hubungan antara R dengan orangtuanya yang kurang dekat, karena R 

jarang berada di rumah dan dirinya yang tidak membuka diri dengan orangtuanya 

karena takut ketahuan bahwa dirinya merokok. Jika dikaitkan dengan teori 

interaksi simbolik menurut George Herbert Mead yaitu society, karena hubungan 

sosial yang dibangun, diciptakan dan dikonstruksi oleh R dengan orangtuanya 

terdapat jarak diantara keduanya. Sehingga R merasa takut untuk membuka diri  
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yang sebenarnya dengan orangtuanya, takut orangtuanya marah kepada dirinya. 

Begitu juga dengan orangtuanya yang menolak fakta bahwa memang R merokok 

tapi tidak mecoba untuk menanyakan atau menasehati.  

Tidak hanya R yang mengatakan bahwa dirinya memang merokok, GS 

dan Esti juga mengakui dirinya merokok. Tetapi Esti mengatakan dirinya hanya 

mencoba merokok ketika dirinya SMA namun, tidak sampai menjadi perokok 

aktif . Seperti yang disampaikan oleh Esti “pernah sih nyoba tapi kalo sampe 

kecanduan sih ga pernah”. Sedangkan GS mengatakan pertama kali mencoba 

merokok itu ketika dirinya SMP dan baru ketika dirinya lulus SMA, hingga awal 

kuliah GS menjadi perokok aktif, namun dirinya sempat berhenti ketika 

pertengahan kuliah dan saat ini GS mengatakan mulai merokok kembali. Hanya 

saja karena sekarang ada yang namanya rokok elektrik atau vape, GS sekarang 

memilih untuk nge-vape dan tidak merokok lagi. Berbeda dengan R yang 

menutup dirinya dari orangtuanya karena takut ketahuan merokok dan dimarahi. 

GS justru sudah ketahuan dengan orangtuanya namun dirinya hanya dinasehati 

untuk mengurangi merokok.  

“SMP itu cuma nyoba doang sekali terus engga pernah lagi, baru 

ngerokok aktif itu dari SMA ke kuliah setelah lulus SMA masuk kuliah itu 

baru mulai ngerokok tapi sempet berhenti juga pas semester berapa yaaa 

4 atau 5 terus mulai ngerokok lagi baru-baru ini semester 7” 

“gue ngerokok kemarin terus berhenti terus pindah ngevape, orangtua gue 

kemarin gue ketawan ngerokok sama nyokap gue.. jangan ya dikurangin 

berhenti kalo bisa ga baik..” 
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C. Bertemannya Dengan Laki-laki  

Faktor lain yang menyebabkan masyarakat melekatkan pelabelan pada 

perempuan maskulin yaitu karena bertemannya lebih sering dengan laki-laki. 

Seperti yang disampaikan oleh Bu Sulis dan Sari mereka melihat perempuan 

maskulin lebih sering bermain, berinteraksi dengan laki-laki. Penyataan ini seperti 

yang dikatakan oleh Bu Sulis dan Sari  

“kalo cewe maskulin ituuu mainnya suka sama cowo” 

“terus mereka juga mainnya sama cowo-cowo kayak gitu.. jadi sekalinya 

nongkrong tuh nongkrong ram-rame tuh semua cowo gitu”.  

Berbeda dengan Sari dan Bu Sulis, Selvi justru melihat beberapa 

perempuan maskulin bermainnya dengan perempuan yang feminim dan 

perempuan maskulin menjadi pelindung bagi teman-temannya. Namun Selvi lebih 

sering melihat perempuan maskulin bermainnya dengan laki-laki. Seperti yang 

disampaikan Selvi dalam wawancara. 

“biasanya eeee... yang kayak gitu ya kadang malah saya ngeliatnya 

orang-orang yang maskulin gitu ya suka gabungnya sama geng-geng 

perempuan yang seutuhnya, terus dia malah jadi pelindung temen-

temennya yang feminim yang bener-bener perempuan utuh gitu.. nah tapi 

eee dilain sisi saya juga banyak gitu ngeliat yang maskulin-maskulin gitu 

nongkrong sama laki-laki yang” 

Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat melekatkan pelabelan 

pada perempuan maskulin karena, lebih seringnya melihat perempuan maskulin 

bermain dengan laki-laki. Dari hal tersebut peneliti mencoba observasi dan 
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menanyakan pada saat wawancara apakah informan perempuan maskulin 

Esti, GS dan R lebih sering bermain dengan laki-laki dan dari jawaban 

ketiga informan tersebut memiliki jawaban yang hampir sama, mereka 

akan bermain dengan laki-laki maupun perempuan asalkan menerima diri 

mereka apa adanya.  

Seperti R ketika ditanya lebih nyaman bermain dengan laki-laki ataupun 

perempuan, dirinya menjawab tergantung. R mengatakan dirinya nyaman bermain 

dengan laki-laki maupun perempuan asalkan ketika ngobrol dirinya tidak dijudge, 

tidak dilabeling dan tidak disuruh-suruh untuk berubah. Namun pada 

kenyataannya ketika bermain dengan perempuan, R merasakan dirinya kurang 

nyaman karena teman-teman perempuan R terkadang tidak menerima dirinya apa 

adanya. Sedangkan jika bermain dengan laki-laki, biasanya R hanya diledek-

ledeki bahwa dirinya ganteng sekali dan R menanggapi hal tersebut dengan santai. 

Karena menurut R nada yang diucapkan perempuan dengan laki-laki ketika 

menyuruhnya berubah berbeda. Pernyataan ini seperti yang disampaikan oleh R  

“kalo.. sebenernya dua-duanya nyaman cewe cowo nyaman asalkan kalo 

ngobrol ga yang ngejudge, aku paling gasuka yang dijudge yang kayak.. 

kon ga kepingin kudungan ngono a..” 

“engga, kalo mereka paling.. guanteng arek iki rek.. hahaha kayak gitu-

gitu lah kalo aku enjoy aja yang kayak gitu karena mereka juga guyon tapi 

kalo yang cewe-cewe itu serius.. kamu itu ga pengen kudungan.. nadanya 

itu udah beda, beda sama cowo-cowo” 

Berdasarkan hal tersebut  terdapat pesan non verbal menurut Deddy 

Mulyana (2015) yaitu pesan paralinguistik, pesan non-verbal yang berhubungan 
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dengan cara mengucapkan pesan verbal. Satu pesan verbal yang sama dapat 

menyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan secara berbeda. Karena dari cara 

pengucapan pesan verbal teman-teman perempuan R dengan teman laki-lakinya, 

menyampaikan arti yang berbeda bagi R.  

R juga mengatakan bahwa ketika dirinya sedang melaksanakan magang 

menjadi Humas di Sebuah Universitas Swasta. R lebih senang bermain dengan 

orang kalangan bawah seperti tukang bakso, satpam karena R merasa lebih 

nyambung ngobrol dengan orang-orang yang seperti itu dan mereka semua laki-

laki sehingga bisa saling menawarkan rokok.  

“heehh kayak gitu lah.. di tempat magang aku juga sering kalo jamnya 

istirahat suka nongkrong di depan disitu kan ada bakso terus ada mas-

masnya juga kumpul-kumpul sama satpam gitu, aku lebih suka yang kayak 

gituu daripada aku kumpul sama orang humasnya sendiri..” 

“karena yaaa aku lebih suka bergaul sama orang-orang yang arbiter yang 

suka-suka yang kayak gitu lahh dan mereka kan cowo-cowo yaa jadi aku 

ngerasa lebih nyambung.. nawarin rokok gituu” 

R juga mengatakan dirinya bermain dengan perempuan pada saat SMK itu 

terpaksa, karena jika dirinya bermain dengan laki-laki pasti akan dibicarakan oleh 

teman-teman di sekolahnya. Menurut R dirinya juga lebih nyaman bermain 

dengan teman laki-lakinya karena mereka bisa menerima diri R apa adanya tidak 

melabeling , teman laki-laki R juga tidak suka menggosip, kemudian laki-laki 

menurut R lebih to the point tidak berbelit-belit. Karena dirinya yang terbiasa 

bermain dengan 80% laki-laki, dirinya menjadi terbiasa berpikir seperti laki-laki 

sehingga, yang dulunya dirinya tidak suka dengan seseorang diam saja, sekarang 
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jika tidak suka dengan satu hal R akan berani berbicara. R juga merasa dirinya 

tidak paham dengan pemikiran perempuan lagi.  

“heehhh pas SMK masih temenan sama cewe-cewe karena kalo gabung 

cowo udah kayak hehh gitu diomongin deh..” 

“dan mereka nerima-nerima aja ga pernah yang ngejudge atau apapun” 

“mereka tuh to the point, kalo cewe tuh berbelit-belit duluu..” 

“heehh lebih banyak bergaulnya ke cowo, 80% cowo semua aku bertahun-

tahun kayak gini deh” 

“iyaa iyaaa.. aku kalo gasuka langsung aja bilang gasuka” 

“terbiasa.. bukan bawaan kalo dulu aku ga gitu. Aku gasuka diem, 

mencoba bohongin orang tentang perasaan” 

“sampe aku ga paham loh, aku bisa ga ya mikir kayak cewe” 

R mengatakan sebenarnya bermain dengan laki-laki itu ketika, dirinya lagi 

dibully lebih kena sarkasnya namun R sudah merasa biasa saja dan ketika dibully 

pun tidak seberapa sakit hatinya. Berbeda dengan perempuan yang suka gosip, 

selalu membicarakan hal tidak penting, sedangkan teman laki-lakinya tidak 

pernah ada yang menggosip. Bagi R bermain dengan teman perempuan juga 

ketika ada satu masalah yang diceritakan akan cepat menyabar ke semua orang itu 

yang membuat R tidak nyaman bermain dengan perempuan. Namun untuk soal 

menceritakan yang sebenarnya dirinya R hanya bercerita pada satu orang 

temannya saja.  

“iya sadis.. sarkasnya kena banget dan aku kayak udah biasa denger 

mereka...” 
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“emanggg, aku juga sering di bully sama mereka.. ahhh cilik semaput...” 

“iyaaa di bully gitu-gitu aja.. cuman ya sakit hati kecil ga sebanding 

dengan apapun” 

“emmm kalo cewe aku.. sadisan cowo sih bener, kalo cewe tuh apa ya 

karena aku males aja kali ya kalo cewe tuh langsung nyebarr gitu sana 

sana sanaa banyak lingkup” 

“cewe.. mereka suka gosip kek ga penting gitu loh” 

“ngegosipnya ga penting dan hal-hal kecil jadi gede kek.”. 

“heehh.. mba temen-temen ku cowo ga pernah ada yang istilahnya gosip... 

gosipin gitu ga pernah...” 

“untuk orang-orang tertentu yang aku anggep bisa aku percaya” 

Berdasarkan hasil analisis peneliti, mengenai hubungan sosial R yang 

lebih nyaman bermain dengan teman laki-laki jika dikaitkan dengan teori interaksi 

simbolik menurut George Herbert Mead yaitu society, hubungan sosial yang 

diciptakan,dibangun R dengan teman laki-lakinya lebih baik, dirinya pun lebih 

menerima jika dibully dengan teman laki-laki, namun ketika bermain dengan 

teman perempuannya R merasakan dirinya kurang nyambung dengan obrolannya. 

Sehingga ketika teman perempuannya menyuruhnya untuk berubah atau sama 

halnya membully seperti teman laki-lakinya R merasa kurang nyaman. Menurut 

R, perempuan itu suka menggosipkan hal yang tidak penting berbeda sekali 

dengan pertemannya dengan laki-laki yang bisa membicarakan banyak hal R 

merasa nyambung. 
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Sama halnya dengan R, Esti mengatakan bahwa dirinya juga lebih nyaman 

bermain dengan laki-laki. Karena menurut Esti bermain dengan laki-laki jauh 

lebih tidak ribet dibandingkan bermain dengan perempuan dan dari saat dirinya 

masih kecil Esti mempunyai hobi bermain bola dengan teman-teman laki-lakinya 

dilingkungan rumah. Ketika bermain dengan perempuan  terkadang Esti 

mendapatkan pelabelan karena penampilannya tersebut, dirinya diminta untuk 

tidak dekat-dekat. Dikarenakan teman perempuannya tidak ingin mendapatkan 

pelabelan yang sama dengan Esti yaitu lesbian.  

“ya sama cowo-cowo sih” 

“biasanya kalo cowo-cowo itu ga ribet...” 

“kalo cewe-cewe itu suka ribet, kalo kayak nentuin mau makan dimana, 

mau nongkrong dimana itu kan kayak memakan waktu kan” 

“kecil pas.. SD main-main sama sepak bola kampung gitu diperumahan 

sama temen-temen cowo” 

“seringg seringg sih.. kayak ihh jangan deket-deket” 

“iya karena penampilan aku, nanti kan pas jalan bareng jangan deket-

deket nanti aku dikira lesbi gitu” 

Berdasarkan hasil analisis peneliti, mengenai hubungan sosial Esti yang 

lebih nyaman bermain dengan teman laki-laki jika dikaitkan dengan teori interaksi 

simbolik menurut George Herbert Mead yaitu society, hubungan sosial yang 

dibangun, dibentuk Esti dengan teman laki-lakinya lebih baik, dirinya merasa 

lebih nyaman. Karena menurut Esti laki-laki itu tidak ribet seperti perempuan, dan 

ketika bermain dengan teman perempuannya terkadang Esti diminta untuk tidak 
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dekat-dekat karena penampilannya yang maskulin, temannya perempuan Esti 

belum menerima dirinya yang berpenampilan maskulin.  

Berbeda dengan Esti dan R, GS mengatakan dirinya berteman dengan 

siapa saja, imbang antara laki-laki dan perempuan. Menurut GS dirinya tipikal 

orang yang tidak memilih-milh teman, asalkan temannya tersebut tidak 

merepotkan dirinya. Ditanya mengenai GS lebih nyaman bermain dengan cowo 

atau cewe, GS mengatakan dirinya imbang dalam bergaul dengan laki-laki dan 

perempuan, mau dia itu bencong,  tomboy tidak masalah bagi GS.  

Teman-teman kuliah GS saat ini memang menerima dirinya yang 

penampilannya maskulin, namun dulu saat SMA GS mendapatkan pelabelan dari 

teman-temanya karena temannya tidak terlalu suka dengan dirinya  yang 

penampilannya maskulin. Hal tersebut berdasarkan hasil analisis bisa dikaitka ke 

dalam teori interaksionisme simbolik menurut George Herbert Mead yaitu society, 

hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh GS 

ditengah masyarakat memang berteman dengan siapa saja, namun dia akan 

menjaga jarak atau tidak terbuka terhadap lingkungan temannya yang tidak bisa 

menerima dirinya karena berpenampilan maskulin. 

“kalo gue sih imbang mau cowo apa cewe”.  

“karena apa ya.. gue tipikal kalo temenan tipikal orang yang ga milih-

milih. Selama lu ga ngerepotin yaudah”. 

“mau dia bencong, mau dia tomboy”. 
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“iya.. heeh.. gue jadi ga terlalu terbuka sama mereka karena apa ya.. 

ngeliat mereka yang ga open minded dan mereka yang nge “rasis” 

istilahnya sama kaum LGBT”. 

4.3.2 Label-label Yang Dilekatkan Dari Masyarakat Terhadap Perempuan 

Maskulin 

Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melekatkan 

pelabelan pada perempuan maskulin ditemukan beberapa labeling yang dilekatkan 

masyarakat terhadap perempuan maskulin. Labeling yang dilekatkan masyarakat 

terhadap perempuan maskulin, memang  sering didapatkan juga oleh perempuan 

maskulin sebagai sipenerima labeling tersebut diantaranya yaitu :  

A. Lesbian  

Label-label yang dilekatkan pada perempuan maskulin ditemukan dalam 

penelitian ini yaitu ldesbian. Hal itu seperti yang disampaikan oleh informan 

perempuan maskulin yang peneliti wawancara menggunakan nama samaran GS, 

R dan Esti, mereka sering mendapatkan labeling lesbian dari masyarakat. Seperti 

yang dikatakan oleh GS karena penampilannya yang maskulin masyarakat 

mempunyai pemikiran bahwa dirinya lesbian “karena ya penampilan gue jadi 

orang mikirnya ini orang tomboy pasti sukanya cewe gitu...” dan Tidak hanya 

GS, R juga pernah mendapatkan labeling yang sama yaitu lesbian dari teman-

temannya pada saat dirinya SMP dan SMK. Pemberian labeling lesbian 

disampaikan secara langsung oleh teman-temannya kepada R. Pernyataan tersebut 

seperti yang disampaikan R dalam wawancara “eemm kayak lesbi gitu ya...”, 

“pas.. SMP itu sering SMK...”, “dasar kamu tuh suka cewe ya.. kamu tomboy 

banget suka cewe ya pasti...”. 
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Sama halnya dengan GS dan R, Esti juga mendapatkan pelabelan lesbian 

dari masyarakat yang belum mengenalnya dekat. Pernyataan ini disampaikan Esti 

“ya macem-macem sih, paling burukk sih paling dikira lesbi sih itu aja..”. 

Pelabelan lesbian yang dilekatkan kepada GS, R dan Esti diperkuat dari hasil 

wawancara peneliti dengan informan masyarakat Mas Andri. Dalam kacamata 

masyarakat Mas Andri seorang laki-laki yang belum menikah, bahwa dirinya 

melihat penampilan perempuan maskulin kemudian bergandengan tangan dengan 

sesama perempuan itu terlihat aneh. Secara tidak langsung masyarakat 

memberikan pelabelan kepada perempuan maskulin itu lesbian. Hal tersebut 

seperti disampaikan Mas Andri “secara ga langsung lesbian tohh.. aneh aja cewe 

jalan sama cewe gandengan lagi”.  

Tidak hanya Mas Andri informan masyarakat yang memberikan labeling 

lesbian terhadap perempuan maskulin, Sari sebagai seorang perempuan muslim 

yang dalam kesehariannya memaki jilbab dirinya merasa takut jika melihat 

perempuan maskulin. Dikarenakan penampilan perempuan maskulin yang seperti 

laki-laki, Sari takut bahwa perempuan maskulin menyukai sesama jenis atau 

lesbian. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sari  

           “biasanyan sih kalo orang-orang awam gitu ya, ya termasuk saya juga 

orang awam sih mba biasanya saya ngeliat mereka tuh agak takut kayak 

mereka itu eee karena maskulin itu kali ya jadi saya takut kalo mereka itu 

suka sesama jenis”.  

 

Bu Sulis juga sebagai informan peneliti mempunyai pendapat yang sama 

dengan Mas Andri dan Sari, dirinya mempunyai pemikiran ketika melihat 

perempuan maskulin secara tidak langsung memberikan pelabelan lesbian. 
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Namun Bu Sulis juga sebagai seorang ibu yang telah memiliki 3 orang anak ini, 

dirinya merasakan miris, kasian ketika melihat perempuan maskulin yang 

mempunyai hubungan lebih menyukai sesama perempuan. Seperti yang 

dikatakannya dalam wawancara  

“ohh iyasih mba ngeliatnya kayak suka sama cewe”,   

“kalo misalkan ada hal-hal yang lebih gitu ya misalnya berlebihan gitu ya 

kayak apa yaa miris aja ngeliatnya gitu ya suka sama-sama 

perempuan...”. 

 

 Sedangkan Selvi informan masyarakat dirinya tidak menyebutkan 

labeling lesbian terhadap perempuan maskulin, namun Selvi mengatakan bahwa 

ketika melihat perempuan maskulin, dirinya berpikir banyak tindak kejahatan 

yang dilakukan oleh perempuan maskulin. Salah satu tindak kejahatan yang 

dilakukan seperti kelainan seksualitas. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh 

Selvi “itu kayakkk saya itu mikirnya langsung kayak berbagai bentuk kejahatan 

gitu loh...”, “tindak kejahatan yang pertama itu ada kelainan seksualitasnya 

mungkin ya”. Lesbian bukan berarti tindak kejahatan seksual, lesbian menurut 

Agustina (2005, h.18) mendefinisikan lesbian adalah sebagai istilah sebagai 

perempuan yang pilihan orientasi seksualnya menyukai perempuan. Lesbian itu 

sendiri merupakan perilaku penyimpangan seksulitas, menurut Kartini Kartono 

(2007) perilaku penyimpangan merupakan tingkah laku abnormal atau 

menyimpang, tingkah laku yang tidak adekutat, tidak bisa diterima masyarakat 

pada umumnya dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada.  

 



77 
 

  

B. Korak atau (Unik (negatif), Aneh, Sangar) 

Labeling yang dilekatkan masyarakat kepada perempuan maskulin tidak 

hanya lesbian. Esti sebagai perempuan maskulin yang mendapatkan pelabelan dari 

masyarakat, pernah mendengar teman-temanya memberikan pelabelan pada 

dirinya yaitu Korak. Seperti yang disampaikan Esti dalam wawancara “soale 

paling dari kesan pertama ya.. dulu pernah tanya sama temen-temen yang udah 

deket sekarang, dulu awal ngeliat aku tuh gimana sih.. paling ya ihh arek iki rekk 

kayak korak...”. 

 Dalam hal ini bahasa korak yang digunakan teman-teman Esti dalam 

memberikan pelabelan terhadap dirinya termasuk kedalam fungsi bahasa menurut 

Larry L. Barker yaitu fungsi penamaan, suatu hal yang merujuk pada usaha 

mengidentifikasi objek, tindakan atau orang dengan menyebut namanya sehingga 

dapat dirujuk dalam komunikasi. Bahasa korak sendiri menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia memiliki makna sangar, unik (negatif) dan aneh. Dan menurut 

informan lain yang peneliti tanyakan korak memiliki makna perampok, pelaku 

kekerasan dan di surabaya sendiri korak merupakan geng lama yang memiliki arti 

yaitu Komando Rampok Anak Kapal. 

Pelabelan yang didapatkan oleh Esti mengenai dirinya dikatakan korak 

oleh teman-temannya diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Mas 

Andri yang mengatakan bahwa dirinya sebagai seorang laki-laki merasa aneh dan 

risih ketika melihat perempuan maskulin. Menurut Mas Andri tidak seharusnya 

perempuan berpenampilan maskulin seperti itu, dia sudah mengetahui bahwa 

dirinya ditakdirkan lahir sebagai perempuan namun tetap saja perempuan itu 
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berpenampilan maskulin. Pernyataan tersebut seperti yang disampaikan Mas 

Andri “ya risih, ya aneh ajaa gitu”, “ya ga seharusnya tohh dia kayak gitu, dia 

tau dia cewe tapi tetep aja dia kayak gitu..”.  

 Alasan Perempuan Berpenampilan Maskulin 

Pernyataan Mas Andri mengenai tidak seharusnya perempuan 

berpenampilan maskulin, ternyata dari perempuan maskulin memiliki alasan 

tersendiri mengapa dirinya berpenampilan maskulin. Seperti yang telah peneliti 

tanyakan dalam wawancara kepada informan perempuan maskulin yang 

menggunakan nama samaran GS, Esti dan R yang memiliki alasan tersendiri 

mengapa memilih berpenampilan maskulin.  

GS mengatakan dalam wawancara bahwa dirinya menjadi perempuan 

maskulin karena sejak dia dari kandungan ibunya sudah diprediksi laki-laki dan 

dirinya ditreat orangtuanya pun seperti laki-laki. GS juga tumbuh berkembangnya 

dilingkungan yang rata-rata laki-laki sehingga dirinya menjadikan dirinya seperti 

sekarang ini perempuan maskulin.  

“Jujur emm apa ya gue tuh seperti ini gatau karena apa tapi gue tuh 

diceritain sama ibu aku , dari nyokap (ibu) aku hamil itu udah diprediksi 

dari kandungan ibu gue, di usg laki-laki...ternyata pas lahir yang keluar 

perempuan... cuma bokap gue nge-treat gue dengan permainan-

permainan laki-laki... gue tumbuh berkembangnya dengan lingkungan 

yang rata-rata laki-laki semua. Sepupu- sepupu aku laki-laki semua pada 

saat itu...” 

 

Tidak hanya GS, R dan Esti pun hampir mengatakan  hal yang sama. 

Bahwa R dan Esti berpenampilan maskulin, karena sejak kecilnya terbiasa 
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bermain dengan lingkungannya yang rata-rata laki-laki. Kemudian ketiga 

informan peneliti ini juga terbiasa sejak kecil memiliki hobi yang biasa dimainkan 

oleh laki-laki seperti bola, futsal dan mereka juga terbiasa sejak kecil berpakaian 

seperti laki-laki sehingga terbawa hingga dewasa nyaman berpakaian seperti laki-

laki.  

“iya.. aku kalo berpenampilan maskulin yang rambut pendek, yang pake 

baju casual kayak cowo itu SMP tapi kalo emang tomboy itu udah dari 

kecil soalnya temen-temen ku dulu itu cowo-cowo semua dari kecil di 

kampung di Sampit itu pas aku masih disana ya sukanya main bola, main 

mobil gitu ga ada tuh temen cewe..” 

 

“ya apa yaa sebenernya kapannya berpakaian kayak gini tuh juga gatau, 

pokoknya dari kecil aja udah kebiasaan baju kayak gini.. dari TK kalo ga 

salah pokoknya dari bisa milih baju sendiri” 

 

Dari apa yang disampaikan ketiga informan perempuan maskulin 

mengenai perjalanan mereka menjadi seperti sekarang ini. Berdasarkan hasil 

analisis teori yang peneliti gunakan ketiga informan perempuan maskulin tersebut 

masuk kedalam salah satu konsep pemikiran George Herbert Mead yang 

mendasari teori interaksi simbolik yaitu Diri Self, merupakan kemampuan 

mereflesikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang 

lain. Menurut ketiga informan GS, Esti dan R, memiliki sudut pandang bahwa 

penampilan maskulin mereka saat ini karena memang sudah terbiasa sejak kecil 

dan sudah nyaman menjadi perempuan maskulin.  

Tidak hanya Mas Andri yang melabeli bahwa perempuan maskulin itu 

aneh. Dari hasil wawancara peneliti dengan Sari sebagai seorang perempuan, 
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dirinya memberikan pelabelan preman jika bertemu dengan perempuan maskulin. 

Pelabelan preman disini termasuk juga kata korak yang didapat oleh Esti dari 

teman-temannya. Seperti yang disampaikan oleh Sari “iyaaa jadi pikirnya negatif 

mulu gitu mba terus apalagi kalo ketemu juga yaampun mereka kayak preman 

segala macem kayak gitusih yang saya liat biasanya mba..”.  

C. Urakan  

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat, ditemukan juga labeling 

yang dilekatkan kepada perempuan maskulin yaitu urakan. Pelabelan urakan pada 

perempuan maskulin disampaikan oleh Sari sebagai seorang perempuan, dirinya 

melihat perempuan maskulin itu urakan, seperti tidak keurus pakaiannya, terlihat 

kotor, merokok dan duduknya sembarangan ketika didepan umum.  Pernyataan itu 

seperti yang dikatakan oleh Sari  

“biasanya sih urakan banget sih ya mba, soalnya tuh dari pakaiannya aja 

tuh udah keliatan kalo mereka tuh cuek... suka ngerokok sembarangan 

jadi kayak apasihh.. engga keurus, kotor, urakan terus apalagi kalo saya 

liat dia kalo duduk tuh ga sewajarnya perempuan gitu mba kadang kayak 

ngangkang depan umum kayak gitu gitu”. 

Tidak hanya Sari yang melekatkan pelabelan urakan pada perempuan 

maskulin, tetapi Bu Sulis juga. Sebagai seorang ibu yang memiliki anak 

perempuan, dirinya melihat perempuan maskulin memang tidak semua urakan 

namun apabila perempuan maskulin itu merokok terlihat urakan menurutnya. 

Seperti yang disampaikan oleh Bu Sulis dalam wawancara “tapi anu ndak semua 
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ndak semua yang kayak gitu urakan, cuma kadang-kadang kalo misalkan ngeliat 

yang merokok itu iyaa..” 

Dalam hal ini berdasarkan hasil analisis peneliti bahasa urakan, labeling 

yang Sari dan Bu Sulis lekatkan kepada perempuan maskulin, memiliki makna 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, tidak mengikuti aturan atau 

bertingkah laku seenaknya. Jika dikaitkan dengan tiga fungsi bahasa menurut 

Larry L. Barker yaitu fungsi penamaan, suatu hal yang merujuk pada usaha 

mengidentifikasi objek, tindakan atau orang. Hal tersebut mengidentifikasi kata 

urakan bahwa perempuan maskulin yang dilihat oleh Sari dan Bu Sulis, tidak 

mengikuti aturan bertingkah laku seenaknya ketika didepan umum. Sehingga Sari 

dan Bu Sulis melekatkan pelabelan urakan pada perempuan maskulin.  

D. Tidak Ingin Mengenal Dekat Dan Memberikan Tatapan Aneh 

Kepada Perempuan Maskulin  

Selain mendapatkan pelabelan dari masyarakat, perempuan maskulin juga 

sering mendapatkan tatapan yang kurang enak dari masyarakat, seperti 

memandangi dirinya berkali-kali karena penampilannya yang maskulin. Hal 

tersebut juga dikatakan oleh Bu Sulis dan Mas Andri dalam wawancara, ketika 

ditanya bagaimana mereka melihat perempuan maskulin, mereka merasa kurang 

nyaman, kemudian aneh saja bila melihat perempuan maskulin “yaaa apa yaaa 

bukan risih karena apa ya tapi ngeliatnya ga nyaman aja gitu”, “anehh aja”.  

 Apa yang dikatakan Bu Sulis dan Mas Andri sebagai masyarakat ketika 

melihat perempuan maskulin dirinya merasa kurang nyaman, kemudian merasa 
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aneh. Dirasakan juga oleh R yang memang mendapatkan dirinya ditatap berkali-

kali oleh masyarakat karena penampilannya yang maskulin. Seperti yang 

dikatakan R  pada saat wawancara “ada ada.. sering banget, cewe cewe pasti 

yang aku lewat yahh diliatin...”. Tidak hanya R, Esti juga pernah mendapati 

dirinya ditatap berkali-kali ketika dirinya sedang berkumpul dengan teman-

temannya dan masyarakat akan melihat sekeliling Esti berkumpul dengan siapa, 

karena menurut Esti ketika perempuan maskulin berkumpul dengan perempuan. 

Teman-temannya satu kumpulan tersebut akan dilabeling lesbian. Seperti halnya 

yang dikataka Esti dalam wawancara “ya pasti ngeliatin, ngeliatinnya agak lama 

terus pasti diliatin sekeliling ku tuh siapa, biasanya kan kalo yang maskulin gitu 

satu gerombolan udah dilabeling lesbi kan”. 

Masyarakat terhadap perempuan maskulin tidak hanya memberikan 

tatapan yang kurang nyaman dan aneh, selain itu juga tidak ingin dekat-dekat atau 

berkomunikasi secara langsung dengan perempuan maskulin. Seperti halnya Sari 

sebagai seorang perempuan, dirinya merasakan sangat risih dengan keberadaan 

perempuan maskulin dan tidak ingin dekat-dekat. Pernyataan itu seperti yang 

disampaikan Sari “aduhhh bangettt itu kayak aduhhh saya takut sih ya mba saya 

ngeliatnya gitu, untung saya ga kenal gitu cuma kayak takut aja gitu deket-deket 

sama mereka”. 

Seperti yang dikatakan oleh Sari yang mengatakan dirinya tidak ingin 

dekat-dekat dengan perempuan maskulin. Hal tersebut memang pernah dialami 

oleh Esti, bahwa orang lain yang belum mengenal dirinya terkadang melakukan 

jaga jarak dan teman-teman perempuannya pun jika berjalan dengannya 
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mengatakan untuk tidak dekat-dekat karena, tidak ingin mendapatkan pelabelan 

yang sama dengan Esti yaitu lesbian. Kemudian karena Esti tinggal didaerah 

Pasuruan , tetangga dilingkungan rumahnya pun memberikan pelabelan bahwa 

dirinya nakal, pergaulannya tidak benar dan merokok. Pernyataan tersebut seperti 

disampaikan oleh Esti dalam wawancara  

“ya sering sih sama cewe, orang yang belom kenal biasanyan sering sih.. 

kayak di apa ya kayak dijaga jarak gitu loh, bukan dihindari tapi kayak 

dijaga jarak” 

“iya karena penampilan aku, nanti kan pas jalan bareng jangan deket-

deket nanti aku dikira lesbi gitu” 

“ada sih dapet labelingnya tuh kayak nakal gitu-gitu, sering diomongin 

terus keluarga tuh sering denger kalo aku tuh sering diomongin gitu”.  

 

Selvi juga mempunyai pendapat yang sama dengan Sari, ketika ditanya 

mengenai apakah dirinya mau berteman dekat dengan perempuan maskulin. Selvi 

mengatakan dirinya tidak ingin berkomunikasi setiap hari, tidak ingin mengenal 

dekat dengan perempuan maskulin. Karena menurut Selvi perempuan maskulin 

seperti itu melanggar agama, jika dirinya menjadi sahabatnya pun akan 

menasehati perempuan maskulin tersebut. Namun karena dari diri Selvi juga 

kurang nyaman jadi dia tidak akan mau melakukan hal itu. Selvi hanya ingin 

berteman dekat dengan perempuan dan laki-laki yang sebenarnya saja. Hal 

tersebut seperti disampaikan oleh Selvi  

“kalo buat sekedar kayak temen ajasih gapapa sih ya... tapii kalo untuk 

kayak temen deket kayak gitu gitu saya agak gimana yaaa... ya namanya 

itu melenceng agama jadi agak risih sih gitu”.  
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“heehhh kurang srek karena.. kayak apa ya kalo saya jadi sahabatnya dia 

saya pun akan menasehati dia gitu tapi karena saya kurang srek dan 

apalagi kayak komunikasi sampe setiap hari, sampe jalan bareng gitu 

kayaknya gamau sihhh gitu.. jadi saya pengen yaudah mana yang laki-

laki, mana yang perempuan aja gitu..”.  

Berdasarkan pernyataan dari Selvi dan Sari mengenai tidak ingin dekat-

dekat dengan perempuan maskulin, tidak hanya dialami oleh Esti, namun R pun 

sebagai perempuan maskulin mengatakan bahwa dirinya pernah mengalami 

dijauhi oleh teman-temannya karena penampilannya yang maskulin. Seperti yang 

disampaikan R pada saat wawancara  

“dijauhin sih kebanyakan.. dijauhin kalo ga ditemenin sih engga cuma 

dijauhin doang”,  

“kalo.. karena aku orang islam ya jadi masalah dulu tuh sempet 

dimarahin sampe marah lama bertahun-tahun...”.  

Berbeda dengan Esti dan R, GS mengatakan bahwa dirinya tidak pernah 

merasa dijauhi oleh teman-temannya hanya saja teman-temannya tersebut 

memberikan nasihat kepadanya untuk berubah, selain teman-temannya dari 

keluarga pun seperti tante dan sepupu GS memberikan nasihat agar tidak salah 

bergaul dan melakukan pergaulan yang salah seperti menjadi lesbian. Hal tersebut 

disampaikan oleh GS  

“kalo diomongin sih engga.. cuman mereka kan tau penampilan gue di 

luar sekolah kayak gimana jadi ya mereka cuma diingetin aja, ngejaga 

banget pergaulan gue gitu”. 
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E. Melanggar Agama  

Dari hasil wawancara peneliti dengan Selvi sebagai informan masyarakat, 

dirinya melekatkan labeling melanggar agama pada perempuan maskulin. Selvi 

sendiri, berpendapat seperti itu karena dirinya merupakan seorang muslim yang 

dalam kesehariannya memakai jilbab. Jadi jika melihat perempuan maskulin 

pelabelan pertama kali yang dilekatkan Selvi bahwa hal tersebut melanggar 

agama. “biasanya yang melekat kalo lagi saya denger dimasyarakat terus yang 

pertama kali saya labelkan adalah dia itu melenceng dari agama sih...”.  

Dalam ajaran agama Islam sendiri memang tidak diperbolehkan bagi 

perempuan berpenampilan menyerupai laki-laki begitu juga dengan laki-laki tidak 

diperbolehkan berpenampilan menyerupai perempuan. Seperti sabda Rasul berikut 

ini yang mengatakan “Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam melaknat laki-laki 

yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki” (HR. Bukhari 

no. 5885). Bukan hanya berpenampilan, tapi juga termasuk tingkah laku mereka. 

Dalam hadits lain juga Ibnu Abbas Radhiallahu’anhu meriwayatkan : “Rasulullah 

Shallallahu‟alaihi wasallam melaknat laki-laki yang bertingkah laku seperti 

wanita dan wanita yang bertingkah laku seperti laki-laki” (HR Al Bukhari, fathul 

Bari, 10/333).  

Seperti yang disampaikan Selvi bahwa dirinya melekatkan pelabelan pada 

perempuan maskulin melanggar agama. Pelabelan melanggar agama yang 

dilekatkan pada perempuan maskulin pun pernah dialami R, sempat dimarahi oleh 

orangtuanya selama bertahun-tahun mengenai penampilannya yang maskulin, 
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karena keluarganya yang beragama islam penampilan R yang maskulin menjadi 

masalah untuk kedua orangtuanya. Pernyataan ini seperti yang disampaika oleh R 

“kalo.. karena aku orang islam ya jadi masalah dulu tuh sempet dimarahin sampe 

marah lama bertahun-tahun...”. 

Berdasarkan hasil analisis peneliti pelabelan yang diberikan Mas Andri, 

Bu Sulis, Sari dan Selvi pada perempuan maskulin jika dikaitkan dengan audiens 

sosial termasuk audiens sosial yang memberikan hard labeling, merupakan 

orang-orang atau masyarakat yang percaya bahwa perilaku penyimpangan itu 

tidak ada. Hingga sebenarnya, penyimpangan perilaku “sakit mental” merupakan 

penyakit hasil konstruksi sosial dan kelainan psikotis yang sebenarnya tidak ada. 

(Garfinkel, 1956 dalam Krohn dkk., 2009).Karena mereka melekatkan labeling 

kepada perempuan maskulin negatif seperti lesbian, korak (aneh, preman, sangar), 

merasa kurang nyaman, aneh ketika melihat perempuan maskulin, urakan dan 

tidak ingin dekat-dekat. Merupakan sebuah penolakan terhadap adanya 

perempuan maskulin di tengah masyarakat.   

4.3.3 Perempuan Maskulin Dalam Menyikapi Pelabelan Yang Diberikan 

Masyarakat 

Pelabelan yang diberikan masyarakat pada perempuan maskulin pastinya 

akan disikapi dan memberikan efek yang berbeda-beda terhadap sipenerima 

labeling tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketiga informan 

perempuan maskulin yang menggunakan nama samaran GS, Esti dan R. Dalam 
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menyikapi pelabelan yang dilekatkan masyarakat  kepada perempuan maskulin, 

ketiga informan ini menyikapi dengan cara yang berbeda-beda.  

A. Cuek atau Tidak Peduli  

Esti sebagai perempuan maskulin tentunya sering mendapatkan pelabelan 

dari masyakarat, dan teman-temannya. Esti pernah mengalami dari teman-teman 

perempuannya menyuruh dirinya untuk jaga jarak agar tidak diberikan labeling 

yang sama dengannya yaitu lesbian, tidak hanya dengan teman-temannya orang 

lain yang belum mengenal dirinya juga terkadang melakukan hal yang sama. 

Selain itu Esti pernah mendapatkan pelabelan korak (sangar, aneh) dari teman-

temannya yang dulu belum mengenal dekat dirinya. Kejadian yang pernah Esti 

alami mendapatkan pelabelan dari orang yang tidak dikenalnya tiba-tiba 

mengatakan bahwa dirinya lesbian.  

Ditanya bagaimana sikap Esti dalam menanggapi pelabelan yang diberikan 

terhadap dirinya hanya tertawa saja, tidak peduli. Menurut Esti, dirinya malas 

untuk menanggapi hal tersebut dan membiarkan orang lain berpikir apapun 

tentang dirinya, yang terpenting baginya orang-orang terdekatnya mengenal 

dirinya yang sebenarnya dan tidak berbicara yang macam-macam tentangnya. Hal 

tersebut seperti disampaikai oleh Esti  

“biasa sih, soalnya kan emang yaaa opo yoo mau gimana lagi orang 

nyamannya pake baju kayak gini”,  

“ya lucu aja, mungkin males mau nanggepin yaudah terserah orang mau 

mikir apa, yang penting orang terdekat aku tuh ga mikir yang macem-

macem. Kalo orang lain yang ga kenal kayak bodoamat”.  
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Tidak hanya pelabelan Esti juga beberapa kali dinasehati oleh teman-

temannya, keluarganya untuk berubah berpakaian seperti perempuan. Esti 

menanggapi hal tersebut tidak marah, dirinya menanggapinya dengan santai dan 

menganggap hal itu wajar dilakukan oleh orang lain, karena memang 

penampilannya yang maskulin ini menyimpang. Penyataan ini seperti yang 

disampaikan oleh Esti “yaa sabar dulu aeee..”, “enggaa sih wajar orang kayak 

gitu, soalnya kan sesuatu yang menyimpang”.  

Hanya saja Esti mengatakan bahwa dirinya mungkin suatu saat nanti akan 

berubah, berpenampilan sedikit lebih feminim namun tidak untuk saat ini, karena 

dirinya masih merasa nyaman menjadi Esti yang maskulin. Esti mengatakan 

bahwa dirinya berpenampilan maskulin pun bukan karena ada yang salah dengan 

dirinya, hanya saja dirinya terbiasa sejak kecil bermain dengan laki-laki dan 

berpakaian seperti laki-laki hingga terbawa sampai saat ini. 

“paling cowo yang bilang, ayolahh ess berubah pake baju cewe”,  

“ohh kalo masalah gender engga sih, cuma berpenampilannya aja”, 

“belum sih, untuk saat ini belum kepikiran”,  

“karena masih cocok sih, mungkin nanti kalo udah berumur dan emang 

dituntut udah berubah ya harus berubah”. 

 

Berdasarkan hasil analisis peneliti dikaitkan dengan teori interaksi 

simbolik menurut George Herbert Mead yaitu self, karena Esti yang diberikan 

nasehat dari teman-temannya, hingga keluargnya untuk berubah masih tetap pada 

sudut pandang dirinya, mungkin suatu saat nanti akan berubah tetapi untuk saat 

ini Esti masih merasa nyaman dengan penampilannya yang maskulin.  
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Dari sikap yang dilakukan Esti ketika mendapatkan pelabelan dari 

masyarakat, dirinya tidak terlalu mempedulikan apa yang dikatakan orang lain 

tentang dirinya, kemudian tidak mencoba menjelaskan dirinya yang sebenarnya 

kepada orang yang memberikan dirinya labeling. Menurutnya yang terpenting 

orang terdekatnya mengenal Esti yang sebenarnya. Dari hal ini bila jika dikaitkan 

dengan teori labeling yang peneliti gunakan menurut Lemert (1951) Shoemaker 

(2010), Esti cenderung Primary Deviance, karena Esti menutup dirinya kepada 

orang yang tidak dekat, dengan orangtuanya pun Esti tidak terbuka dan 

membiarkan orang tersebut memberikan labeling kepada dirinya. Esti hanya 

membuka jati dirinya kepada orang terdekatnya saja siapa dirinya yang 

sebenarnya. Hal ini seperti yang disampaikan dalam wawancara ga sih 

“cenderung hanya beberapa orang”, “kayaknya tertutup soalnya keluarga aku 

juga ga pernah nanya sih”. 

Sama halnya dengan Esti ketika menyikapi pelabelan lesbian yang 

diberikan masyarakat, GS pun tidak terlalu mempedulikan karena dirinya tipikal 

orang yang cuek dengan pelabelan yang diberikan terhadap dirinya. GS 

mengatakan bahwa yang terpenting teman-teman dekatnya yang sekarang bisa 

menerima dirinya, tidak mempermasalahkan tampilannya yang maskulin dan open 

minded tidak terlalu mengurusi kehidupan GS yang mau menyukai perempuan 

maupun laki-laki. Pernyataan tersebut dikatakan oleh GS “gue tipikal orang yang 

cuek sih.. apalagi sama orang yang ga kenal lu mau nge-judge gue apa juga gue 

ga peduli. Toh gue punya temen-temen, temen gue open minded gitu ngedukung 

gue juga. Temen gue juga banyak yang begitu”.  



90 
 

  

B. Berani Melawan  

GS memang tipikal orang yang cuek dengan orang yang melabeli dirinya, 

namun GS merupakan orang yang anti pembully-an, dirinya tidak membully 

orang lain,  jadi jika dirinya dibully oleh orang lain GS tidak akan tinggal diam, 

sekalipun lawannya tersebut laki-laki. GS mengatakan bahwa dirinya pernah 

berantem dengan seorang laki-laki karena tidak terima dirinya dan teman-

temannya dibully, GS berani memukul laki-laki tersebut hingga berdarah dan 

kalah dengannya. Tidak hanya itu saat dirinya masih SD GS juga pernah 

memasukkan temannya kedalam selokkan karena tidak terima dirinya dibully. 

Seperti pernyataan yang dikatakannya  

“gue juga pernah berantem di Mesjid... dia lagi duduk sama anak-anak 

cowo gitu gue ga kenal bahkan dia siapa gitu kan, dia misuh misuh 

ngatain gue dan temen-temen gue, gue ga terima dong... anaknya gue 

tarik dari leher gue pukul bakkkk... yaudah akhirnya berantem kita dalem 

Mesjid...”.  

“adaa di sekolah banyak sama ade kelas, gue masukin kepalanya di got”.  

Hal ini bila dikaitkan dengan teori interaksionisme simbolik menurut 

George Herbert Mead termasuk kedalam society, dimana hubungan sosial yang 

diciptakan, dibangun, dikontruksikan oleh GS kepada masyarakat yang 

memberikan pelabelan terhadap dirinya dia tidak akan terlalu mempedulikan dan 

GS akan sangat terbuka terhadap teman-temannya karena dirinya didukung oleh 

lingkungan pertemanannya. Namun ketika ada orang yang tidak dikenalnya 
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membuat dirinya kesal atau membullynya GS tidak akan tinggal diam terhadap 

hal tersebut.  

Sama halnya dengan Esti, GS pun tidak hanya mendapatkan pelabelan 

namun dirinya juga diminta berubah oleh keluarga, teman-teman maupun orang-

orang yang tidak menerima penampilannya yang maskulin. GS diminta berubah 

penampilannya menjadi lebih feminim oleh teman-teman SMAnya, kemudian 

sepupu dan Tantenya. Namun GS dalam menyikapi hal tersebut berbeda dengan 

Esti, GS lebih tidak bisa menerima jika ada orang yang menyuruh dirinya untuk 

berubah. Seperti halnya yang dilakukan GS ketika dirinya dinasehati oleh sepupu 

dan tantenya untuk berubah, menjaga pergaulannya agar tidak terjerumus 

dipergaulan yang salah, justru GS akan jujur mengatakan dirinya yang sebenarnya 

suatu saat nanti. Karena menurut GS yang menjalani kehidupan dirinya, dia tidak 

mengubah dirinya hanya berdasarkan dari omongan orang lain, meskipun 

nantinya GS tidak diterima dengan sepupu dan tantenya. 

GS tidak peduli karena dirinya merasa nyaman dengan dirinya dan 

penampilannya saat ini. Sedangkan jika teman-temannya menyuruh dirinya untuk 

berpenampilan seperti perempuan, sama halnya yang dilakukan kepada sepupu 

dan tante, GS akan mengatakan jangan mengatur dirinya jika tidak bisa menerima 

penampilannya yang maskulin maupun dirinya, lebih baik tidak usah berteman 

dengannya. Pernyataan ini dikatakan oleh GS  

“ada juga gue punya saudara yang di Jogja ya dia ga open soal yang 

kayak gitu, dia selalu ngingetin gue jaga pergaulan segala macem.. cuman 

ya gue mikirnya suatu saat bakal ngomong ke dia gue bakal jujur ke 

dia...” 
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“tapi nanti gue balikin lagi ke mereka terserah mereka mau terima atau 

engga toh gue juga yang jalanin...”, 

 “pernah dinasehatin tante gue.. kamu coba dong dandan cewe terus dia 

tau gue tipikal orang yang keras kan karena gue apa ya.. gue ga akan 

ngerubah diri gue cuma karena berdasarkan omongan lu doang gitu terus 

gue cuma jawab.. apaansih orang nyamannya kayak gini...” 

” kalo temen-temen SMA gue tuh sering „coba dong dandan make up‟ 

terus kalo keluar sama kita kita pake pakaian feminim. Terus gue bilang.. 

apaansih lu kok lu ngatur-ngatur gue sih orang nyamannya kayak gini 

kalo gamau temenan yaudah”. 

  

Berdasarkan hasil analisis hal yang dikatakan GS terhadap sepupu, tante 

dan teman-temannya yang tidak terima dengan penampilannya dan menyuruhnya 

untuk berubah.Apabila dikaitkan dengan teori interaksi simbolik menurut George 

Herbert Mead, yaitu society. Karena GS memiliki  menciptakan, membangun 

sikap yang tidak peduli terhadap orang lain yang tidak suka dengan 

penampilannya tersebut sehingga ketika dari keluarganya yaitu tantenya, 

sepupunya sendiri yang menasehatinya untuk berubah GS tidak mau 

mendengarkannya atau tidak peduli. Apalagi yang hanya teman biasa GS tidak 

akan mempedulikan lebih baik tidak usah berteman dengannya.  

Menyikapi hal tersebut apa mungkin kedepannya GS akan berubah, 

dirinya mengatakan sempat terpikirkan untuk berubah, namun GS belum mau 

keluar dari comfort zone dirinya. GS merasa ada faktor pendukung dari 

lingkungan yang membuat dirinya masih nyaman menjadi dirinya saat ini hingga 

kedepannya. Menyikapi pelabelan yang diberikan masyarakat terhadap GS jika 

dikaitkan dengan teori labeling menurut Lemert (1951) dalam Shoemaker (2010)  

yang peneliti gunakan, GS cenderung secondary deviance, istilah ini ditujukan 
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kepada seseorang yang memutuskan menjadi seorang yang menyimpang karena 

memiliki masalah terhadap identitas dirinya dan interaksi sosial. Itu karena label 

yang telah dilekatkan pada diri seseorang membuat orang tersebut melakukan 

penyimpangan lainnya. Secondary deviance terbentuk setelah masyarakat berhati-

hati terhadap perilaku penyimpangan pertama primary deviance.  

GS mengatakan bahwa dirinya saja dari kandungan ibunya sudah 

diprediksi laki-laki, kemudian didukung dengan dirinya yang ditreat seperti laki-

laki oleh orangtuanya dan dari kecil dirinya tumbuh dilingkungan yang rata-rata 

memang laki-laki. Sehingga ketika dirinya telah mendapatkan pelabelan lesbian 

dari masyarakat, kemudian telah disuruh berubah berpenampilan maskulin GS 

tidak terima dengan hal tersebut,  karena telah merasa nyaman dengan dirinya 

yang seperti ini, justru GS akan mengatakan dirinya yang sebenarnya kepada tante 

dan sepupunya.GS juga tidak menutupi dirinya yang sebenarnya kepada 

orangtuanya dan GS yang berpacaran dengan perempuan pun telah diketahui oleh 

orangtuanya, namun GS tetap pada sudut pandang sendiri yang merasa nyaman 

dengan dirinya saat ini dan belum berniat untuk keluar dari zona nyamannya.  

“Iya.. gue ga ada nutupin dari keluarga sih.. gini gini aja gue karena gue 

nyaman kayak gini.. 

“gue ketauan sama orangtua gue juga itu juga baru pas kuliah. Ya.. sedih 

sih pasti kan mereka ya cuma apa ya.. eee rasa percaya mereka ke gue tuh 

masih cukup tinggi lah jadi ya mereka mikirnya percaya pasti gue suatu 

saat nanti berubah” 
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C. Ansos (Anti Sosial)  

GS dan R sangat berbeda sekali dalam menyikapi pelabelan yang 

diberikan masyarakat terhadap dirinya dan pembullyan yang diterimanya. R 

mengatakan bahwa dirinya merasa ansos (anti sosial) karena pernah mendapatkan 

pembully-an pada saat SMP dan SMK, sehingga berpengaruh dalam hubungan 

sosial R yang hanya mempunyai teman  sangat sedikit, kemudian R juga hanya 

akan membuka jati dirinya terhadap teman yang dianggapnya paling dekat, 

mengetahui baik dan buruk dirinya. Pembully-an yang diterima R yaitu, dirinya 

dijauhi oleh teman-temanya, diberi labeling lesbian. Menyikapi pembully-an 

tersebut R memang tidak terlalu mempedulikan namun berdampak terhadap 

dirinya yang akhirnya memilih untuk ansos (anti sosial) dan dirinya juga merasa 

tertekan akan pembullyan tersebut. R mengatakan bahwa Pernyataan tersebut 

seperti yang dikatakan oleh R  

“temen deket itu.. bisa diitung pake jari kalo aku hehe dikit doang”,  

“iya.. aku dari gara-gara di SMP mungkin namanya bully ya SMK juga” 

 “heeh.. apa ya gamau kali ya gabung ngobrol bareng orang kayak aku 

atau apa” 

 “sempet merasa tertekan kalo pas SMP tertekan sih sempet pengen pake 

kerudung juga tapi engga aku gajadi pake kerudung”.  

 

Berdasarkan hal tersebut R yang memiliki sudut pandang bahwa dirinya 

ansos (anti sosial) dapat dikaitkan dengan teori interaksi simbolik menurut George 

Herbert Mead yaitu self, mengenai individu mereflesikan sudut pandangnya dan 

pentingnya konsep diri. Konsep diri R yang mengatakan dirinya ansos (anti 
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sosial) karena mendapatkan pembullyan dari teman-temannya, berpengaruh dalam 

hubungan sosialnya di masyarakat. Hal ini temasuk kedalam society, dimana 

hubungan sosial yang diciptakan, dibangun dan dikonstruksikan oleh R ditengah 

masyarakat bahwa dirinya ansos (anti sosial) senang menyendiri sehingga 

berpengaruh pada pertemanannya yang sedikit. Hal tersebut terjadi karena 

penampilan R yang maskulin sehingga dia mendapatkan pelabelan, dibully teman-

temannya, dan dijauhi.  

R juga mengalami masa dimana dirinya diminta untuk berubah menjadi 

lebih feminim oleh keluarganya dan teman-temannya. Respon R menanggapi jika 

disuruh berubah oleh kelurganya, dirinya lebih banyak diam. Karena R tidak ingin 

memperpanjang masalah antara dirinya dan orangtuanya. Sedangkan jika teman-

temannya yang menyuruh berubah R lebih berani untuk menjawab dan 

mengatakan bahwa, dirinya ingin menjadi dirinya sendiri yang seperti ini, tidak 

ingin kamuflase. Pernyataan tersebut seperti yang disampaikan R  

“ahhhh..tanggepannya sih banyakan diem sih kalo ke keluarga kalo 

mereka yang ngomongin soal fashion ku kayak gitu gitu penampilan 

ku...”,  

“engga aku ga pengen.. ga pengen kamuflase...jadi aku aja sendiri jadi 

apa adanya”, “gambaran doang sih kalo niat ga ada”. 

 

Tidak hanya itu menanggapi pelabelan yang diterima dirinya R 

mempunyai rencana kedepan untuk dirinya tinggal di luar negri karena, R merasa 

dengan penampilannya yang maskulin tinggal di Indonesia yang mayoritas 

muslim, terlalu banyak larangannya, mendapatkan labeling susah untuk tinggal di 
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Indonesia. Karena yang akan dilihat terus negatifnya saja walaupun dirinya 

berprestasi pasti akan dilihat backgroundnya seperti apa.  

“stay another country? Adaa heehh..”,  

“yaa Australia, aku ga punya niatan hidup di Indonesia..”,  

“sejak.. yaaa SMA pengen keluar dari negara ini..”,  

“aspek itu lah.. mayoritas muslim, banyak larangannya, banyak tabunya.. 

buat labeling yang kayak aku gini susah buat tinggal disini”. 

 

Dari hal tersebut apa yang dipikirkan R dan GS untuk kedepanya tentang 

diri mereka, jika dianalisis ke teori interaksi simbolik menurut George Herbert 

Mead yaitu mind, pentingnya makna untuk perilaku manusia. R dan GS yang 

mendapatkan pelabelan dari masyarakat, tidak akan berubah hanya karena 

omongan orang lain dan R yang sempat dibully oleh teman-temannya karena 

penampilannya maskulin membuat dirinya berfikir kedepannya dirinya sulit untuk 

tinggal di Indonesia yang masyarakatnya masih belum menerima dirinya yang 

seperti ini dan lebih baik untuk tinggal diluar negri. Pernyataan tersebut dikatakan 

R dalam wawancara  

Dalam menyikapi pelabelan yang diberikan masyarakat terhadap R jika 

dikaitkan dengan teori labeling yang peneliti gunakan menurut Lemert (1951) 

dalam Shoemaker (2010), R cenderung primary deviance, Primary deviance ini 

tidak dapat terdeteksi, karena individu yang menyimpang ini mampu 

menyembunyikan perilaku mereka ditengah masyarakat untuk menghindari social 

reactions dari tindakan penyimpangannya. Sama dengan Esti, meskipun memang 

keduanya dapat dikenali karena penampilannya yang maskulin dan mendapatkan 
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pelabelan dari masyarakat. Namun R yang pernah mendapatkan pembully-an 

ketika SMP dan SMK, menjadi ansos (anti sosial) lebih memilih untuk sendiri 

menyalurkan apa yang dirasakannya dengan tulisan dan untuk menghindari social 

reactions dirinya tidak pernah mengikuti organisasi apapun di kampusnya untuk 

menghindari omongan orang lain tentang dirinya, takut dibully, takut tidak 

diterima ditengah masyarakat. R juga hanya membuka dirinya, hanya kepada 

teman yang benar-benar dekat saja, sedangkan dengan keluarganya dirinya tidak 

terbuka.   

“engga.. dari maba sampe sekarang aku ga pernah ikut apa-apa, 

organisasi atau apa. 

“karena mungkin aku takut dibully.. aku takut image.. apa penampilan aku 

yang kayak gini makin menjadi-jadi lagi omongan-omongan mereka takut 

ya nyebarrr lagi..” 

 

GS, R dan Esti diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan 

masyarakat ketika melihat perempuan maskulin dengan ciri-ciri rambut dipotong 

pendek seperti laki-laki, berpakaian seperti laki-laki kemudian, dari perilaku yang 

masyarakat lihat cara berjalannya dibuat-buat gagah, suaranya dibesar-besarkan, 

merokok dan berkumpul atau bermainnya dengan laki-laki. Dari ciri-ciri 

perempuan maskulin tersebut jika dikaitkan dengan pesan non verbal yang yaitu 

Pesan Artifaktual menurut Deddy Mulyana (2005), Pesan ini disampaikan melalui 

pakaian, make up dan lain-lain. Umumnya pakaian digunakan untuk menunjukkan 

identitas yang berarti menyampaikan kepada orang lain bagaimana kita dan 

bagaimana memperlakukan kita.  
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Karena dari ciri-ciri tersebut masyarakat memberikan pelabelan terhadap 

perempuan maskulin itu seperti yang disampaikan oleh informan masyarakat Bu 

Sulis dirinya mengatakan kurang nyaman melihat perempuan maskulin, apalagi 

jika perempuan maskulin tersebut merokok Bu Sulis melihatnya seperti urakan 

dan dirinya mempunyai pikiran bahwa perempuan maskulin menyukai 

perempuan. Seperti yang disampaikan dalam wawancara  

“ohh iyasih mba ngeliatnya kayak suka sama cewe”,  

“yaaa apa yaaa bukan risih karena apa ya tapi ngeliatnya ga nyaman aja 

gitu”,  

“tapi anu ndak semua ndak semua yang kayak gitu urakan... kalo misalkan 

ngeliat yang merokok itu iyaa”.  

 

Hal yang dikatakan Bu Sulis sebagai masyarakat ketika melihat 

perempuan maskulin dirinya merasa kurang nyaman, hal ini juga ternyata 

dirasakan oleh R yang memang mendapatkan dirinya ditatap berkali-kali oleh 

masyarakat karena penampilannya tersebut. Seperti yang dikatakan olehnya pada 

saat wawancara “ada ada.. sering banget, cewe cewe pasti yang aku lewat yahh”.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian akhir dari skripsi ini peneliti akan mengemukakan beberapa 

kesimpulan dan saran yang didasarkan pada temuan dan hasil penelitian dan 

uraian pada bab-bab sebelumnya. 

5.1 Kesimpulan 

Dalam Penelitian ini peneliti memiliki kesimpulan  untuk menjawab dari 

fokus penelitian. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan perempuan 

maskulin, serta masyarakat peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan informan masyarakat yang telah 

peneliti wawancara melekatkan pelabelan pada perempuan maskulin 

dilihat dari penampilannya, kemudian faktor berikutnya dari segi 

perilakunya yang dibuat-buat seperti laki-laki. Dan Faktor yang 

terakhir perempuan maskulin lebih banyak berteman atau bergaul 

dengan laki-laki.   

2. Dari faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melekatkan 

pelabelan pada perempuan maskulin. Keempat informan masyarakat 

memberikan kepada perempuan maskulin yaitu, lesbian, urakan, korak 

(sangar, aneh, preman), tidak ingin mengenal dekat dengan 

perempuan maskulin dan melanggar agama. Keempat informan 

masyarakat tersebut yang memberikan labeling kepada perempuan 
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maskulin, jika dikaitkan dengan audiens sosial termasuk audiens 

sosial yang memberikan hard labeling.  

3. Dari pelabelan yang diberikan masyarakat kepada perempuan 

maskulin memberikan dampak tersendiri terhadap perempuan 

maskulin dalam menyikapi pelabelan tersebut. Cara menyikapi 

pelabelan yang diberikan masyarakat terhadap perempuan maskulin, 

disikapi berbeda-beda dari ketiga informan perempuan maskulin yaitu, 

cuek atau tidak peduli dengan pelabelan tersebut, kemudian ada yang 

menyikapi pelabelan tersebut dengan berani melawan kepada 

masyarakat ataupun orang lain yang memberikan pelabelan 

perempuan maskulin tersebut tidak akan tinggal diam. Cara 

perempuan maskulin menyikapi pelabelan yang diberikan masyarakat 

yang terakhir dengan menjadi ansos (anti sosial). Jika disimpulkan 

dari ketiga informan tersebut dalam menyikapi pelabelan yang 

diberikan masyarakat terhadap perempuan maskulin jika dikaitkan 

dengan teori labeling menurut Lemert (1951) dalam Shoemaker 

(2010), ada dua informan perempuan maskulin yang primary  

deviance, sedangkan ada satu informan perempuan maskulin yang jika 

dikaitkan dengan teori labeling menurut Lemert (1951) menurut 

Shoemaker (2010) termasuk secondary deviance.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara penelitian mengenai 

Labeling pada perempuan maskulin peneliti memiliki beberapa saran untuk ranah 

akademis dan ranah praktis yang dapat dilakukan oleh para peneliti yang memiliki 

kesamaan minat penelitian.  

5.2.1 Saran Akademis  

 Mengembangkan khasanh ilmu pengetahuan studi komunikasi khususnya 

dalam Teori Labeling.  

 Peneliti selanjutnya bisa menggunakan beberapa teori lain selain teori 

labeling untuk melakukan penelitian terhadap perempuan maskulin dilihat 

dari labeling yang diberikan masyarakat. 

5.2.2 Saran Praktis  

 Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang 

Labeling pada Perempuan Maskulin, maka peneliti menyarankan untuk 

penelitian selanjutnya memperbanyak informan masyarakat yang 

diwawancara agar lebih mengetahui lebih banyak sudut pandang, maupun 

labeling yang diberikan masyarakat terhadap perempuan maskulin.  

 Untuk lokasi penelitian disarankan tidak hanya satu lokasi saja untuk 

dilakukan penelitian, karena tiap daerah memiliki sosial budaya, kultur 

yang berbeda-beda. Hal tersebut pastinya akan mempengaruhi pola pikir 

masyarakat mengenai lingkungan sekitarnya.  
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