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BAB II 

KERANGKA TEORI DAN KONSEP 

 

    2.1    PENELITIAN TERDAHULU 

       Penelitian yang berjudul “Pemaknaan Khalayak terhadap Imitacy dalam Interaksi 

parasosial dengan Selebriti pada Pesan Iklan Layanan SMS di Televisi” di teliti oleh 

Kartika Dian Fransiska melakukan penelitian mengenai jasa pelayanan yang 

memanfaatkan SMS untuk mengirimkan informasi keseharian selebriti kepada para 

penggemarnya. Penelitiannya memiliki tujuan untuk melihat bagaimana khalayak 

memaknai imitacy dalam interaksi parasosial pada pesan iklan TV SMS Selebritis. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu pengamatan dari pemaknaan 

khalayak terhadap sesuatu. Penelitian tersebut menggunakan teori reception studies. 

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif 

dengan menggunakan paradigma kostritivis. Penelitian ini memiliki hasil bahwa  

khalayak memaknain pesan iklan secara dominan dan negosiasi. Selain menggunakan 

konsep yang sama, penelitian tersebut juga memiliki kesamaan berdasarkan 

pendekatan penelitian dan sifat serta paradigma penelitian yang digunakan. 

Perbedaannya dengan penelitian ini, bahwa penelitian tersebut menggunakan metode 

fenomenologi, sedangkan peneliti menggunakan metode studi resepsi. 

       Penelitian yang berjudul “Indonesia, Nasionalisme dan Iklan (Analisis Resepsi 

Terhadap 3 Iklan Dengan Tema Ke-Indonesiaan)” diteliti oleh Rizky Rachdian S. 

Pemaknaan Khalayak..., Ignatius Felix Suryadi, FIKOM UMN, 2014



13 
 

penelitian tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana khalayak memaknai pesan atau 

wacana dari iklan televisi. Pertanyaan utama dari penelitian tersebut adalah 

bagaimana khalayak mengartikan atau memaknai nasionalisme Indonesia. Penelitian 

tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai 

metode untuk mencari data primer. Hasil dari penelitian mengacu kepada teori 

televisual Stuart Hall bahwa analisis resepsi khalayak terbagi menjadi tiga posisi 

pemaknaan, yaitu dominan-hegemonik, negosiasi dan oposisi. Penelitian tersebut 

memiliki implikasi teoritis terhadap pemahaman nasionalisme di Indonesia, terutama 

kalangan generasi muda dan juga akan berguna bagi perkembangan industri terkait 

dengan ke-Indonesiaan di kemudian hari. Penelitian tersebut memiliki persamaan 

dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti pemaknaan khalayak. Metode yang dipakai 

juga memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu penggunaan analisis resepsi Stuart 

Hall, dengan mengelompokkan hasil penelitian kedalam tiga jenis decoding. Namun 

penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti dari analisis teks yang digunakan. 

Dalam penelitian ini analisis teks yang digunakan adalah analisis induktif, sedangkan 

peneliti menggunakan analisis semiotika Ferdinand de Saussure. 

    2.2    CULTURAL STUDIES 

       Budaya merupakan sebuah himpunan imajinasi dan makna dalam diri seseorang. 

budaya dibangun oleh manusia agar dapat berkomunikasi antara satu dengan yang 

lainnya. Selain itu, budaya juga dapat membentuk suatu komunitas (lewis, 2002: 13) 
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       Grame Burton mengatakan bahwa cultural studies berkaitan erat dengan 

penggunaan barang-barang budaya oleh audience atau bagian dalam masyarakat itu 

sendiri. dalam studies ini juga dijelaskan bahwa terdapat pendekatan yang 

memadukan antara ide-ide tentang pengaruh terhadap audience dan penggunaan 

media oleh audience Burton, 1999: 193) 

       Berbicara tentang budaya berarti berbicara tentang bahasa. Dalam sebuah bahasa 

terkandung budaya dari diri seseorang. hal itu yang paling mudah dilihat dalam suatu 

kajian budaya. Cultural studies berpendapat bahwa bahasa bukanlah media yang 

netral bagi pembentukan makna dan pengetahuan. Hal ini disebabkan karena melalui 

bahasa seseorang dapat mengerti tentang suatu informasi. Ketika seseorang ingin 

memahami kajian budaya, orang tersebut perlu mengeksplorasi bagaimana makna 

dihasilkan secara simbolis oleh suatu bahasa sebagai “sistem yang berarti” (barker, 

2008: 7) 

       Disini dapat dilihat bahwa cultural studies menaruh posisinya untuk memberikan 

penafsiran terhadap kode dalam teks. Jadi dapat dikatakan bahwa cultural studies 

ingin mencoba membaca fenomena-fenomena dinamika kebudayaan yang sulit 

dipahami dan sulit dianalisis karena makna dari sandi kode. (sutrisno, 2007: 5) 

       Dalam sebuah studi budaya, Hall beragumen bahwa untuk memperoleh suatu 

pemahaman yang penuh atas sebuah teks atau artefak cultural, perlu melalui beberapa 

proses, seperti representasi, identitas, produksi, konsumsi, dan regulasi. Proses ini 
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dapat berputar searah dengan jarum jam atau sebaliknya, tergantung dari mana 

memulai analisisnya. Dapat juga terjadi saling silang dalam prosesn antara momen 

satu dengan yang lainnya. (sutrisno, 2007: 15-16) 

Gambar 2.1 THE CIRCUIT OF CULTURE 

(http://www.tasneemproject.info/circuit.htm) diakses pada tanggal 22 Januari 2014, 

pukul 17.00 WIB 

 

       “terutama, budaya berkaitan dengan produksi dan penukaran makna, memberi 
dan mengambil makna. Orang yang berasal dari budaya yang sama adalah untuk 
mengatakan bahwa mereka menafsirkan dunia dalam kira-kira cara yang sama 
dan dapat mengespresikan diri, pikiran, dan perasaan mereka tentang dunia 
dalam cara-cara yang akan dipahami oleh satu sama lain.” (grifin, 2009: 337-
338) 

       Berdasarkan kutipan diatas dapat dikatakan bahwa budaya memiliki makna atas 

cara yang berbeda. Budaya diproduksi berdasarkan makna yang ditangkap dari cara-

cara yang berbeda.  
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       Stuart Hall, salah satu praktisi cultural studies mendefinisikan kebudayan sebagai 

lingkungan actual untuk berbagai praktik, representasi, bahasa, adat istiadat 

masyarakat tertentu. Ia juga menyatakan bahwa kebudayaan adalah berbagai bentuk 

akal sehat yang saling kontradiktif yang berakar dalam, dan membantu membentuk 

kehidupan orang banyak. (Barker, 2008: 8) 

John Storey berpendapat bahwa secara garis besar, kajian cultural studies lebih 

didefinisikan budaya secara politis ketimbang estetis. Objek  kajian dalam cultural 

studies bukanlah budaya yang didefinisikan dalam arti sempit, yaitu sebagai objek 

keadilihingan estetis (seni tingi), juga bukan budaya yang didefinisikan dalam 

pengertian sama-sama sempit, yaitu sebagai sebuah proses perkembangan estetik, 

intelektual dan spiritual, melainkan budaya yang dipahami sebagai teks dan praktik 

hidup sehari-hari (storey, 2007 : 2) 

       Cultural studies lahir dari sudut pandang marxisme dan menerangkannya dari 

dua cara fundamental, yakni untuk memahami makna dari teks atau praktik budaya, 

individu harus menganalisanya dalam konteks social dan historis produksi 

kosumsinya. Cara kedua adalah pengenalan masyarakat industrial kaitalis adalah 

masyarakat yang disekat secara tidak adul menurut, misalnya garis etnis,  gender, 

keturunan dan kelas. Cultural studies berpendapat bahwa budaya adalah salah satu 

wilayah dimana penyekatan tersebut harus ditegakkan. Inilah 

mengkoseptualisasikannya, maupun dengan nilai-nilai yang kita lekatkan padanya 

(hall, 1997 : 2-3) 
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    2.3    RECEPTION THEORY 

       Studi resepsi mengacu pada studi tentang makna, produksi dan pengalaman 

khalayak dalam interaksi mereka dengan teks media. Studi ini terfokus pada proses 

decoding, interpretasi dan pembacaan sebagai inti dari konsep analisis resepsi. 

Reception studies sebagian besar diterapkan dalam penelitian mengenai pemirsa 

televise dan memandang pemirsanya sebagai kelompok orang yang aktif (Hagen & 

Wasko dalam triana, 2005). 

       Penelitian ini peranggapan bahwa makna dalam suatu teks media itu tidak 

bersifat pasti, melainkan teks media tersebut akan memiliki makna pada saat 

dimaknai oleh khalayaknya. Khalayak tidak hanya berperan sebagai konsumen pesan 

yang disampaikan oleh media, melainkan sebagai produsen makna. Khalayak 

menyandikan kembali (decode) atau menginterpretasi teks media dengan cara yang 

terkait dengan kondisi budaya dan sosial mereka berdasarkan pengalaman subjektif 

mereka mengenai kondisi tersebut (Downing, Mohammadi, & Sreberny-Mohammadi, 

1995: 214). 

       Sesuai dengan yang dikatakan oleh Evans bahwa studi khalayak baru pada media 

dapat dikarakteristikkan dalam dua asumsi, yakni yang selalu aktif dan isi media yang 

selalu bersifat polisemi atau terbuka untuk diinterpretasikan (Ferguson & Golding, 

1997: 123). Sama halnya yang dikatakan oleh Croteau & hoynes bahwa media 

bersifat polisemi, mempunyai berbagai macam makna. Khalayak membawa 
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kebudayaannya masing-masing untuk memaknai teks media, sehingga pemaknaannya 

juga akan berbeda-beda (Barker, 2004: 30). 

       John Fiske berpendapat bahwa media mengandung ‘kelebihan’ makna (excess pf 

meaning). Isi media penuh dengan semacam ambiguitas yang dapat diinterpretasikan 

dengan berbagai cara yang berbeda. Pemaknaan terhadap isi media dapat bermacam-

macam dan khalayak mempunyai daya atau kekuatan dalam berinteraksi dengan 

media karena dapat memaknai isi media sesuai dengan keinginan mereka. Beraneka 

ragam interpretasi yang dilakukan oleh khalayak, memungkinkan munculnya 

pemaknaan khalayak yang berbeda pula, bahkan berlawanan dengan maksud si 

pembuat pesan. Meskipun teks media terbuka untuk dimaknai, tetapi tidak terbuka 

begitu saja, melainkan memiliki batasan interpretasi (Croteau & Hoynes, 2003: 271-

272). Batasan interpretasi itu dapat berupa keikutsertaan khalayak dalam kelompok 

tertentu dan prasangka social seperti factor usia, kelas social, etnis dan keyakinan 

politik. Hal tersebut akan membatasi dan membentuk potensial interpretasi pada 

khalayak (brooker & Jeremyn, 2003: 92). 

       Stuart hall mengembangkan analisis pemaknaan berdasarkan pada model 

encoding-decoding. Dalam model tersebut Hall berpendapat bahwa produksi makna 

dari produsen tidak selalu sama dengan  makna yang dihasilkan oleh konsumennya 

(pemirsa). Hal ini terjadi karena pesan televise mengkonstruksikan system tanda 

dengan banyak komponen yang kompleks, polisemi, yang menyebabkan pesan 

memiliki lebih dari satu makna yang potensial. Pemaknaan antara produsen dan 
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pemirsa dapat menjadi sama dengan produsen. Namun permirsa adalah anggota dari 

suatu masyarakat dengan posisi social yang berbeda (seperti kelas dan gender) dan 

juga latar belakang budaya yang berbeda dengan pembuat pesan (encoder). Oleh 

karena itu pemirsa dapat menginterpretasikan pesan pada program televisi tersebut 

dengan bermacam-macam cara (Barker, 2004: 30).  

       Hall beragumen bahwa hanya karena sebuah pesan telah terkirim tidak ada 

jaminan bahwa pesan tersebut akan sampai kepada khalayaknya. Oleh karena itu ia 

menunjukan premis-premisnya sebagai berikut (Morely.1995: 85): 

1. Peristiwa yang sama dapat dikirimkan atau diterjemahkan lebih dari satu cara 

2. Pesan selalu mendorong lebih dari satu potensi pembacaan. Tujuan pesan dan 

arah pembacaan memang ada, tetapi  itu tidak akan bisa menutup hanya 

menjadi satu pembacaan saja. Mereka masih polisemi (secara prinsip 

memungkinkan variasi interpretasi) 

3. Memaknai pesan juga merupakan praktek yang problemetik sebagaimanapun 

itu tampak transparan dan alami. Penerimaan pesan secara satu arah selalu 

mungkin untuk diterima dan dipahami dengan cara yang berbeda 

       Hall mempromosikan dua proses penting dalam proses komunikasi dalam 

hubungannya antara produser media dengan khalayaknya, yang disebut encoding-

decoding. Dua dasar dari pendekatan encoding-decoding adalah; a) komunikator 

memilih untuk meng-encoding pesan untuk tujuan ideologi tertentu serta 

Pemaknaan Khalayak..., Ignatius Felix Suryadi, FIKOM UMN, 2014



20 
 

memanipulasi bahasa dan media guna mencapai tujuan tersebut. b) penerima tidak 

diharuskan untuk menerima atau men-decoding pesan sebagaimana yang dikirimkan 

namun dapat melawan pengaruh ideologi dengan menerapkan cara membaca yang 

berlainan atau berlawanan sesuai dengan pengalaman dan sudut pandang mereka. 

Prinsip dasar dari model ini adalah adanya keragaman makna, keberadaan komunitas 

yang “memberikan makna” dan keunggulan penerima dalam menentukan makna. 

(McQuail. 1996: 133) 

       Dalam buku Eriyanto dipaparkan tentang tiga posisi decoding dari Stuart Hall, 

sebagai berikut (Eriyanto. 2001: 94-98): 

1. Posisi dominan 

Posisi ini terjadi ketika penulis menggunakan kode-kode yang bisa diterima 

umum, sehingga pembaca akan menafsirkan dan membaca pesan/tanda itu 

dengan pesan yang sudah diterima umum tersebut. Disini secara hipotesis 

tidak terjadi perbedaan penafsiran antara pembuat pesan dengan penerima 

pesan. Antara pembaca itu sendiri juga dapat dikatakan mempunyai 

penafsiran atau membaca tanda yang sama. Ini terjadi ketika penulis 

menggunakan kode-kode profesional sehingga hampir tidak ada beda 

penafsiran yang tajam di antara pembaca. Pembuat pesan bisa jadi juga 

menggunakan kode-kode budaya, posisi politik yang diyakini dan menjadi 

kepercayaan dari pembaca, sehingga ketika pesan dalam bentuk kode-kode itu 

Pemaknaan Khalayak..., Ignatius Felix Suryadi, FIKOM UMN, 2014



21 
 

sampai di tangan pembaca akan terjadi kesesuaian. Apa yang ditandakan oleh 

penulis ditafsirkan dengan pembacaan umum oleh khalayak pembaca. 

2. Posisi negosiasi 

Dalam posisi ini, tidak ada pembacaan yang dominan. Dalam hal ini yang 

terjadi adalah kode apa yang disampaikan oleh pembuat pesan ditafsirkan 

secara terus menerus di antara kedua belah pihak. Pembuat pesan juga 

menggunakan kode atau kepercayaan politik yang dipunyai oleh khalayak, 

tetapi ketika diterima oleh khalayak tidak dibaca dalam pengertian umum 

namun pembaca akan menggunakan kepercayaan dan keyakinannya tersebut, 

serta dikompromikan dengan kode yang disediakan oleh pembuat pesan. 

Dalam pembacaan yang dinegosiasikan, ada proses timbal balik antara 

penerima pesan dan pembuat pesan. Hasilnya bisa jadi kompromi atau 

pembacaan baru atas suatu teks. 

3. Posisi oposisi 

Posisi pembacaan ini merupakan posisi kebalikan dari dominan. Dalam posisi 

pertama, khalayak disediakan penafsiran yang umum dan secara hipotesis 

sama dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Sementara itu dalam 

posisi ketiga ini, pembacaan akan menandakan secara berbeda atau membaca 

secara bersebrangan dengan apa yang ingin disampaikan oleh pembuat pesan. 

Pembacaan oposisi ini muncul kalau penulis tidak menggunakan kerangka 

acuan budaya atau kepercayaan politik khalayak pembacanya, sehingga 

penerima pesan akan menggunakan kerangka budaya atau politik tersendiri. 
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Pembacaan oposisi ini umumnya ditandai dengan ketidaksukaan, 

ketidakcocokan yang dirasakan oleh penerima pesan. 

Gambar 2.2 ENCODING/DECODING MODEL  

(http://www.factoryschool.com/backlight/diagrammatica/1990s/hall.html) diakses 

pada tanggal 22 Januari 2014, pukul 17.00 WIB 

 

       Encoding adalah proses mengartikan pemikiran menjadi bentuk simbolik. 

Sumber menggunakan tanda-tanda spesifik, mulai dari kata-kata struktur kalimat dan 

elemen-elemen nonverbal untuk memberikan makna dalam sebuah pesan yang akan 

dikomunikasikan secara efektif kepada khalayak sasaran. Pesan itu sendiri merupakan 

ekspresi simbolik dari semua pemikiran pengirim pesan. Penerima pesan adalah 

sekelompok orang yang dimaksudkan untuk berbagi ide dari pengirim pesan. 
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       Decoding merupakan kegiatan yang dilakukan penerima pesan dalam 

menginterpretasikan atau memperoleh pesan (Terence A. Shimp, 1996: 107). Hall 

mengatakan bahwa setiap individu bertindak sterhadap sebuah kode sesuai apa yang 

paling mendominasinya dan memiliki kekuatan lebih dari pada kode-kode lain (West, 

2007: 399) 

    2.4    KHALAYAK AKTIF 

       Paradigm khalayak aktif (active audience) berkembang sebagai reaksi khalayak 

studi khalayak yang mengasumsikan bahwa pemirsa televisi bersifat pasif. Khalayak 

pasif mengadopsi makna dan pesan yang disampaikan oleh televisi secara begitu saja. 

Hal ini dipertimbangkan dari banyaknya penelitian yang melihat perilaku khalayak, 

seperti pemirsa televisi yang meniru kekerasan yang ditampilkan oleh televisi atau 

korelasi statistic yang digunakan untuk menunjukkan bahwa menonton televisi 

memiliki efek tertentu pada pemirsanya. Kecenderungan tersebut mendatangkan 

argument lainnya yang berpendapat bahwa pemirsa televise bukanlah massa yang 

tidak berbeda, tetapi individu yang terpisah. Pemirsa adalah pencipta aktif dari makna 

dalam kaitannya dengan televisi. ‘tradisi’ khalayak aktif mengesankan bahwa pemirsa 

bukanlah pecandu budaya (cultural dopes), yang menerima mentah-mentah pesan 

yangdisampaikan oleh media, tetapi produsen makna yang aktif dengan konteks 

budaya mereka sendiri. khalayak bisa saja membaca secara berlawanan dari apa yang 

disampaikan oleh media (Barker, 2004: 325-326). 
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       Khalayak media adalah individu yang aktif dalam cara-cara mereka 

menggunakan, menginterpretasi dan mendapatkan kesenangan dari produk media. 

Oleh karena itu terdapat berbagai macam cara yang berbeda dalam memilih yang 

mana dan mengapa, berbeda orang berbeda pula medianya. Kita tidak dapat 

mengatakan bahwa makna dan efek isi media akan serta merta berdampak pada diri 

khalayak. Hal tersebut tergantung dengan siapakah individu khalayak tersebut, 

misalnya jika dilihat berdasarkan kelas social, gender, ras, kepercayaan, latar 

belakang regional ataupun nasional (Downing, Mohammadi, & Sreberny-

Mohammadi, 1995: 219). 

       Pembuat isi media mempunyai makna yang ingin mereka sampaikan pada 

khalayak. Tujuannya adalah khalayak memaknai isi pesan media tersebut sesuai 

dengan makna yang mereka sampaikan. Media tidak dapat membuat khlayalak harus 

berpikir atau berperilaku sesuai dengan keinginan media. Hal tersebut disebabkan 

khalayak tidak bodoh, mudah ditipu atau mudah didominasi sebagai indoktrinasi 

perspektif dari media yang harus dipercaya begitu saja. Pendekatan khalayak aktif 

percaya bahwa khalayak mempunyai kepandaian dan otonomi khalayak media dapat 

dilihat sebagai khalayak aktif, melalui interpretasi terhadap produk-produk media 

oleh individu (croteau & Hoynes, 2003: 266). 

       Makna dari pesan media sifatnya tidak pasti, melainkan dikonstruksikan oleh 

khalayak media. Aktivitas interpretasi sangat penting karena merupakan proses 

pemaknaan khalayak ketika teks media menjadi sesuatu yang memiliki makna. 
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Produsen (pembuat pesan) mengkonstruksikan teks media yang kompleks, terkadang 

mereka dengan jelas mengatakan apa yang mereka inginkan. Namun demikian pesan 

tersebut tidak dapat begitu saja akan masuk ke dalam pikiran khalayak. Khalayak 

akan menginterpretasi pesan tersebut, membuat makna dengan komponen-komponen 

yang dimilikinya. Terkadang pembuat pesan dan khalayak mempunyai interpretive 

framework yang beririsan atau hanya keberuntungan belaka pesan, sehingga mereka 

mempunyai kedekatan makna dalam menyampaikan dan menginterpretasikan pesan 

tersebut. namun hal tersebut tidak bisa menjamin bahwa produsen akan dapat 

menyebarkan makna pesan sesuai dengan yang mereka inginkan. Mungkin saja 

produsen dan khalayak mempunyai interpretive framework yang berbeda atau 

khalayak mempunyai focus pada komponen pesan yang berbeda denga apa yang 

direncanakan oleh produsen. Dengan demikian khalayak bisa saja tidak 

mengkonstruksi pesan yang sama dengan preferred meaning, ataupun tidak semua 

khalayak mengkonstruksi pesan yang sama dari media yang sama (croteau & Hoynes, 

2003: 267). 

    2.5    TRANSGENDER 

       Istilah transgender berhubungan dengan keragaman praktek yang 

mempertanyakan cara-cara budaya melihat jenis kelamin dan hubungannya dengan 

seks dan seksualitas.konsep transgender sangat luas, menggabungkan praktek-praktek 

dan identitas seperti transseksual, interseks dan beberapa praktek tampilan laki-laki 

mirip perempuan, serta sebaliknya. (Hines. 2007: 1) 
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       “Berbeda dengan lesbian , pria gay , dan laki-laki dan perempuan biseksual , 
orang transgender didefinisikan sesuai dengan identitas gender mereka dan 
presentasi . Kelompok ini mencakup individu yang berbeda identitas jenis 
kelamin dari awalnya diberikann kepada mereka saat lahir atau yang ekspresi 
jenis kelamin bervariasi secara signifikan dari apa yang secara budaya artikan ( 
yaitu , orang-orang yang diidentifikasi sebagai laki-laki saat lahir yang kemudian 
mengidentifikasi sebagai perempuan , dan orang-orang yang diidentifikasi 
sebagai perempuan saat lahir yang kemudian mengidentifikasi sebagai laki-laki ) 
, serta individu lain yang bervariasi dari atau menolak budaya konseptualisasi 
gender dalam hal laki - perempuan. Populasi transgender beragam dalam 
identitas gender , ekspresi , dan orientasi seksual. Beberapa individu transgender 
telah mengalami medis intervensi untuk mengubah anatomi seksual mereka dan 
fisiologi , ada yang ingin memiliki prosedur tersebut di masa depan , tetapi ada 
juga yang tidak. Orang transgender bisa heteroseksual , homoseksual, atau 
biseksual dalam orientasi seksual mereka . Beberapa lesbian , pria gay, dan 
biseksual adalah transgender, sebagian besar tidak. Orang transgender pria ke 
wanita yang dikenal sebagai MTF ( Men to Female), perempuan transgender, 
atau transwomen, sementara orang-orang transgender perempuan ke laki-laki 
yang dikenal sebagai FTM ( Female to Men), laki-laki transgender, atau 
transmen. (Institute of Medicine of the National Academies, 2011: 12)” 

       Berdasarkan pernyataan diatas, konsep trasngender yang dipakai oleh peneliti 

adalah konsep transgender yang merupakan sosok orang merubah penampilannya 

(ekspresi gender). Penampilan dirinya yang tidak sesuai dengan gender yang 

dimilikinya sejak lahir. 

      Berdasarkan buku yang berjudul “The Health of Lesbian, Gay, Bisexual, and 

Transgender People” (2011: 25) seks dipahami disini sebagai karakteristik fisiologis 

pada dasarnya seseorang diberi label saat lahir sebagai laki-laki atau perempuan. 

Gender, di sisi lain, menunjukkan makna budaya dari pola-pola perilaku, 

pengalaman, dan kepribadian yang diberi label maskulin atau feminin.  

      Berdasarkan buku yang sama (2011: 26) Identitas gender mengacu pada 

pengertian dasar seseorang menjadi seorang pria atau anak laki-laki, seorang wanita 
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atau perempuan, atau jenis kelamin lain (misalnya, transgender, bigender). Identitas 

jenis kelamin dapat sebangun atau kongruen dengan seks seseorang yang dimilikinya 

saat lahir berdasarkan penampilan alat kelamin eksternal. Ekspresi gender 

menandakan manifestasi dari karakteristik kepribadian, penampilan seseorang, dan 

perilaku yang secara budaya didefinisikan sebagai maskulin atau feminin. Peran 

gender mengacu pada sejauh mana ekspresi gender individu mematuhi norma-norma 

budaya diresepkan untuk mereka yang memiliki kelamin laki-laki dan perempuan.  

       Transgender merupakan istilah yang telah muncul untuk secara luas digunakan 

untuk merujuk kepada beragam sekelompok individu yang melintasi atau melampaui 

kategori yang didefinisikan secara kultural dari gender (Bockting, 1999), yaitu, 

mereka berangkat secara signifikan dari norma gender. Kelompok ini mencakup 

waria (yang menginginkan atau memiliki terapi hormon dan / atau operasi untuk 

kewanitaan atau maskulinisasi tubuh mereka dan mungkin hidup di peran lintas 

gender dalam waktu yang lama); cross-meja rias atau waria (yang mengenakan 

pakaian dan mengadopsi tampilan terkait dengan jenis kelamin lain untuk kepuasan 

emosional atau seksual, dan dapat hidup paruh waktu dalam peran lintas gender). 

(2011: 26) 

       Hal yang paling jelas dalam hubungan gender dan seksualitas dalam kata “sex”. 

Bahwa kata “sex” dan “seksual” dapat menunjukan perbedaan antara perempuan dan 

laki-laki ( dua jenis kelamin yang berbeda) dan aktivitas erotis ( hubungan seks dan 

fantasi seksual). Sex adalah apa yang membuat perempuan dan laki-laki berbeda dan 
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perbedaan itu sebagai alat reproduksi dalam hubungan heteroseksual, yang dimana 

hubungan tersebut berupa maskulin ‘normal dengan feminim ‘normal’. Pemahaman 

sosial mengenai gender dan seksualitas tidak lebih dari sekedar mengungkapkan 

bahwa 'normal' adalah normatif dari pada alamiah, dapat juga menunjukkan bahwa 

gender dan seksualitas merupakan konstruksi itu sendiri dan masing-masing terlalu 

komplek. (Jacson, 2006: 39) 

       Bahwa tanpa kategori gender kita tidak bisa mengkategorikan hasrat seksual dan 

identitas sepanjang sumbu hubungan sesama jenis atau lain gender, sebagai 

heteroseksual, biseksual atau homoseksual / lesbian. (Jacson, 2006: 40) 

       Seksualitas dan jender dapat saling terkait tetapi mereka agak berbeda. gender 

digunakan untuk menunjukkan semua aspek perbedaan antara perempuan dan laki-

laki. seksualitas dan gender berbeda karena yang pertama adalah lingkungan atau 

alam kehidupan sosial sedangkan yang kedua adalah divisi sosial yang mendasar 

(Jacson, 2006: 42) 

       Hal yang bisa dibilang lesbian dan gay, heteroseksualitas ditampilkan akan 

dibangun melalui sublimasi yang dari identifikasi persimpangan gender. (Prosser, 

2006: 258) 

       Kehadiran transgender terletak tepat di bawah garis besar teks-teks studi dasar 

lesbian dan gay. Yang awalnya terjadi di persimpangan ras, jenis kelamin, dan 

identitas seksual. (Prosser, 2006: 259) 
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       Yang membentuk inti dari teori “gender trouble”: subjek tidak mendahului tetapi 

merupakan pengaruh hukum; heteroseksualitas tidak mendahului tetapi efek dari 

larangan homoseksualitas; seks tidak mendahului tetapi merupakan efek dari 

konstruksi budaya gender. (Prosser, 2006: 259) 
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