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ABSTRAK 

 

Roudlotul Jannah sofiyana, 2013, "Pola Interaksi Sosial Masyarakat Dengan Waria 

Di Ponpes Khusus Al-Fatah Senin Kamis (di Desa Notoyudan, Sleman, 

yogyakarta)". Skripsi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang, di bawah bimbingan Dr. Amin Yusuf, M.Si 

(pembimbing I) dan Dr. Daman, M. Pd (pembimbing II) 

Kata kunci: Pola interaksi sosial, Ponpes Khusus Waria, Waria 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Profil waria dalam ponpes 

khusus Al-Fatah Senin Kamis di Yogyakarta (2) Pola interaksi sosial antara waria 

dengan masyarakat di ponpes khusus Al-Fatah Senin Kamis di Yogyakarta (3) 

Persepsi masyarakat sekitar tentang ponpes khusus Al-fatah Senin Kamis di 

Yogyakarta (4) Solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi di ponpes khusus Al-

fatah Senin Kamis di Yogyakarta. Tujuan penelitian ini yaitu (1) mendeskripsikan 

profil waria dalam ponpes khusus Al-Fatah Senin Kamis (2) mendeskripsikan pola 

interaksi sosial antara waria dengan masyarakat di ponpes khusus Al-fatah Senin 

Kamis (3) mendeskripsikan persepsi masyarakat tentang ponpes khusus Al-Fatah 

Senin Kamis (4) mendeskripsikan solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi di 

ponpes khusus Al-fatah Senin Kamis. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang 

menggambarkan secara objektif suatu pola interaksi sosial yang terjadi antara 

masyarakat dengan waria di ponpes khusus Al-Fatah senin kamis di Yogyakarta. 

Lokasi penelitian di ponpes khusus Al-Fatah senin kamis Notoyudan, Sleman, 

Yogyakarta. Subjek penelitian meliputi lima orang informan, yaitu dua waria yang 

berada di ponpes tersebut, satu pengasuh, dua warga masyarakat sekitar. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian adalah didapatkannya gambaran tentang pola interaksi sosial 

antara masyarakat dengan waria yaitu melalui beberapa bentuk-bentuk yang 

digolongkan menjadi dua yaitu proses asosiatif dan proses disasosiatif. Dalam proses 

asosiatif ada kerjasama, akomodasi, asimilasi. Sedangkan proses disasosiatif ada 

persaingan, kontraversi, dan pertentangan. Solusi pemecahan masalah tentang ponpes 

khusus al-fatah senin kamis yaitu dengan mengadakan musyawarah untuk mencari 

jalan keluar terhadap masalah-masalah yang terjadi. 

Simpulan dalam penelitian ini yaitu pola interaksi antara waria dengan 

masyarakat sangat baik, tidak pernah terjadi pertentangan dan pertikaian yang serius. 

Pengurus pondok pesantren khusus Al-Fatah senin kamis di Yogyakarta: hendaknya 

tetap melaksanakan aktivitas/ kegiatan pondok pesantren sebagaimana biasanya, 

namun harus lebih sistematis dan memperbaiki pola koordinasinya dengan pihak-

pihak yang menaungi komunitas waria. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia merupakan mahluk yang memiliki akal pikiran yang 

membedakan manusia dengan mahluk ciptaan Tuhan yang lain. Namun 

demikian sebagai mahluk biologis merupakan individu yang mempunyai 

potensi-potensi diri yang harus dikembangkan. Sebagai mahluk sosial, 

manusia selalu hidup berkelompok atau senantiasa selalu ingin berhubungan 

dengan manusia lainnya. Sejak lahir sampai pada akhir hidupnya, manusia 

hidup diantara kelompok-kelompok sosial atau kelompok masyarakat. Sejak 

manusia lahir dia dibantu dengan orang lain, dalam perjalanan menuju 

kedewasaan manusia dibina dan diarahkan oleh kedua orangtua selain itu dia 

juga membutuhkan bantuan dari orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Bantuan orang lain membuat manusia bias menggunakan tangan, 

bisa berkomunikasi atau bicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi 

kemanusiaannya. Sebagai mahluk sosial manusia selalu mengadakan 

interaksi dengan manusia lainnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas dalam 

kehidupannya. Interaksi sosial adalah proses dimana antara individu dengan 

individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok 

berhubungan satu dengan yang lainnya (Narwoko, 2006:20). Interaksi sosial 

merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, tanpa interaksi sosial tak akan 

mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya manusia dengan manusia lain 

tidak akan menghasilkan pergaulan tanpa adanya interaksi sosial. Terjadinya 
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interaksi sosial akan menghasilkan aktifitas sosial. Pada dasarnya interaksi 

sosial merupakan syarat utama terjadinya aktifitas sosial. Salah satu sifat 

manusia adalah keinginan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. 

Dalam hidup bersama antara manusia dengan manusia atau manusia dengan 

kelompok tersebut terjadi hubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Melalui hubungan itu manusia ingin menyampaikan maksud, 

tujuan dan keinginan masing-masing. Sedangkan untuk mencapai keinginan 

itu harus diwujudkan dengan tindakan melalui hubungan timbal balik 

(Basrowi, 2005:138). Seorang manusia hidup tentu saja memiliki kebutuhan 

hidup, salah satu kebutuhan yang utama dalam kehidupan manusia adalah 

makan, guna memenuhi kebutuhan itu individu bekerja. Manusia bekerja 

karena ingin memenuhi kebutuhan hidup mereka, individu bekerja dengan 

berbagai macam cara, ada yang dengan cara sesuai dengan norma yang 

berlaku dalam masyarakat antara lain bertani, berdagang, menjadi guru, 

menjadi polisi tetapi ada juga masyarakat yang mencari nafkah dengan 

menggunakan cara yang kurang sesuai dengan norma yang berlaku dalam 

masyarakat antara lain menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK), waria, 

menjadi pencuri dan penjudi. Masalah pemenuhan kebutuhan hidup 

menjadikan terbentuknya lapisan pada masyarakat. Menurut Soekanto 

(2006:199-200) alasan terbentuknya lapisan masyarakat yang terjadi dengan 

sendirinya adalah kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian keanggotaan 

kerabat seorang kepala masyarakat, dan mungkin juga harta dalam jumlah 

harta tertentu. Keahlian memenuhi kebutuhan menimbulkan adanya 
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masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Kemiskinan menjadi suatu 

persoalan sosial yang cukup sulit diatasi. Masalah hidup yang satu ini 

membuat sebagian masyarakat mau bekerja apa saja dengan menghalalkan 

berbagai macam cara tanpa mempedulikan norma-norma yang berlaku 

dimasyarakat hanya untuk menyambung hidup. Dalam menjalanin profesinya 

mereka hanya berpikir untuk mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya. Salah satu pilihan yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan 

hidup yakni bekerja sebagai waria. 

This paper examines the degree to which the constraints imposed by 

various social contexts influence social interaction. We draw on two data 

sets. In each, we compare the patterning of interaction of the same 

individuals across different contexts. If minimal constraints are imposed, then 

the interaction patterns among the individuals in the two contexts should be 

similar. But if one of the contexts involves major constraints, then interaction 

patterns in the two should differ. The results suggest further that the 

constraints found in any context are not unlimited in their impact. Moreover, 

individuals who can, apparently do manipulate the context to minimize the 

constraint imposed by the context.(Cynthia M. Webster, 2005:152). 

 

Dalam kehidupan ada sebuah komunitas yang terkadang 

keberadaannya dibenci masyarakat disekitarnya, yaitu Waria. Sebenarnya 

Waria ini memiliki jenis kelamin laki-laki, tapi karena sesuatu hal ataukah 

mungkin penyakit sehingga mereka menganggap dirinya sebagai wanita, 

seperti yang ada di pondok pesantren waria. Pondok pesantren waria ini 

tepatnya berlokasi di Kampung Notoyudan, Gedong Tengen, Sleman, 

Yogyakarta.  

Tepat di belakang mulut gang Kampung Notoyudan, Gedong Tengen, 

Yogyakarta, pesantren itu berdiri. Tak seperti pondok pesantren umumnya 

yang lengkap dengan masjid, aula maupun kamar. Ini hanya rumah kontrakan 

http://leader-street.blogspot.com/2010/08/pesantren-waria-di-yogyakarta.html
http://maspur-aja.blogspot.com/


 

 

 

 

 

 

4 

biasa. Bahkan, ruang depan rumah difungsikan sebagai salon, di belakang 

salon ada ruang utama berukuran sekitar 6 x 2,5 meter yang difungsikan 

sebagai tempat kegiatan para santri. Di sudut barat terpasang gambar Ka’bah 

yang dibingkai rapi. Di sebelah selatan ada dua kaligrafi yang bertuliskan 

Allah dan Muhammad. 

Pesantren ini didirikan oleh Maryani, 50 tahun. Sebagai bentuk 

perhatian terhadap teman-teman warianya agar lebih mendekatkan dirinya 

terhadap sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Mariyani sendiri telah 

mendalami Ilmu agama Islam di pengajian Kyai Hamroeli Harun, di daerah 

Samben, Kemusuk, Godean, Sleman. Sebelum mendirikan pesantren, 

Maryani mendalami ilmu agama dengan mengikuti jamaah pengajian yang 

diasuh Kiai Hamroeli Harus di daerah Sumber, Kemusuk, Godean, Sleman. 

Dari tiga ribuan jamaah pengajian Hamroeli, Maryani adalah satu-satunya 

waria. Hidayah di pengajian itu membuat Maryani mengubah haluan hidup. 

Berhenti bergiat di dunia malam, ia menekuni dunia salon. Dari jerih payah 

usaha salon itulah kemudian dia mendirikan pesantren. "Semua biaya 

pesantren ini dari saya," kata waria yang sudah tiga tahun mengenakan jilbab 

itu. Mengajak waria ke pesantren bukan perkara mudah. Soalnya, kata 

Maryani, sifat kaumnya susah ditebak maka tak bisa main paksa. Mengatur 

waria itu sangat sulit. Alhamdulillah tanpa paksaan yang ikut pesantren ini 

ada 20 waria. Mereka terdiri dari pengamen, pegawai salon dan ada juga yang 

masih suka keluar malam. Bagi yang masih suka keluar malam, Maryani 

mencoba menasehatinya untuk berpindah haluan bekerja di salon. Untuk 

http://maspur-aja.blogspot.com/
http://muhammad./
http://maspur-aja.blogspot.com/
http://maspur-aja.blogspot.com/
http://maspur-aja.blogspot.com/
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salat, Maryani membebaskan teman-temannya memakai mukena atau sarung 

dan peci. Sementara, para santri itu ada yang mengenakan mukena dan sarung 

untuk salat. Seperti halnya pengaturan barisan salat pada umumnya, yang 

bersarung di saf depan, yang bermukena di belakang. "Salat jamaah diimami 

salah seorang ustadz," kata Maryani. Khusus di bulan Ramadan, mereka 

berkumpul setiap malam Senin dan Kamis. Kegiatan ibadah mereka 

dibimbing Ustad Muis dan Ustad Isnaeni yang sabar mengajari, hingga para 

murid kini bisa mengumandangkan azan maupun membaca Al-Fatihah. Awal 

didirikan, ponpes tersebut memiliki 35 “santri”. Yang mondok bukan hanya 

kaum transgender, ada pula kaum gay dan lesbian. Tapi, sekarang hanya 

tinggal 20 waria yang aktif. Teman-teman gay dan lesbian sudah tidak ada. 

Selain dari Jogja, waria-waria yang menjadi “santri” di Ponpes Al-Fatah 

datang dari berbagai kota di Indonesia. Di antaranya, Surabaya, Mataram, 

Medan, dan Bandung. Mereka mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. 

Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, penata rambut di salon, pegawai 

PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), perajin perak, aktif di 

LSM, dan sebagainya.  

Keberadaan pondok pesantren khusus waria membuat sebagian orang 

menganggap itu semua sesuatu hal yang tidak wajar dan tidak semestinya. 

Banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat tentang berdirinya ponpes 

khusus waria ini. Banyak yang mempunyai pandangan positif, ada juga yang 

berpandangan negatif, dari banyaknya pandangan masyarakat tersebut perlu 

adanya sebuah solusi untuk memecahkannya. Bertitik tolak dari untaian 

http://maspur-aja.blogspot.com/
http://maspur-aja.blogspot.com/


 

 

 

 

 

 

6 

diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Pola 

Interaksi Sosial Masyarakat Dengan Waria di Pondok Pesantren Khusus Al-

Fatah Senin Kamis" di Desa Notoyudan, Sleman, Yogyakarta. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka rumusan 

masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana profil waria dalam ponpes khusus Al-Fatah Senin Kamis? 

1.2.2 Bagaimanakah pola interaksi sosial antara waria dengan masyarakat di 

ponpes khusus Al-Fatah Senin Kamis? 

1.2.3 Bagaimanakah persepsi masyarakat sekitar tentang ponpes khusus Al-

fatah Senin Kamis? 

1.2.4 Bagaimanakah solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi di ponpes 

khusus Al-fatah Senin Kamis? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1.3.1 Untuk mendeskripsikan profil waria dalam ponpes khusus Al-Fatah Senin 

Kamis. 

1.3.2 Untuk mendeskripsikan pola interaksi sosial antara waria dengan 

masyarakat di ponpes khusus Al-Fatah Senin Kamis. 

1.3.3 Untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat tentang ponpes khusus Al-

Fatah Senin Kamis. 
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1.3.4 Untuk mendeskripsikan solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi di 

ponpes khusus Al-Fatah Senin Kamis. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan teoritis 

Menambah khasanah ilmu pengetahuan, wawasan, serta informasi 

terhadap kajian pengembangan teori ilmu-ilmu sosial khususnya tentang 

interaksi sosial yang berkaitan dengan kehidupan waria dengan 

masyarakat. 

1.4.2 Kegunaan praktis 

1.4.2.1 Bagi masyarakat 

Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan 

gambaran tentang interaksi sosial antara waria dengan 

masyarakat, sehingga masyarakat tidak memandang waria 

dengan sebelah mata, akan tetapi mereka dapat menerima 

keberadaan waria sikap yang positif. 

1.4.2.2 Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 

bagi pemerintah sebagai acuan dan pedoman dalam menentukan 

kebijakan yang berkaitan dengan trans gender, khususnya waria. 

1.4.2.3 Bagi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran bagi 

jurusan pendidikan luar sekolah agar bisa membantu dan 
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memberikan gambaran tentang pola interaksi sosial waria dengan 

masyarakat. 

 

1.5 Definisi Operasional 

1.5.1 Pola Interaksi Sosial 

Dalam Kamus lengkap Bahasa Indonesia, M. Ali menyatakan 

bahwa pola adalah gambar yang dibuat contoh / model. Jika dihubungkan 

dengan pola interaksi adalah bentuk-bentuk dalam proses terjadinya 

interaksi. interaksi selalu dikaitkan dengan istilah sosial dalam ilmu 

sosiologi. Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial ( yang juga 

dapat dinamakan proses sosial ), oleh karena interaksi sosial merupakan 

syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Bentuk lain dari proses 

sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial.  

Pola interaksi sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

gambaran atau model interaksi sosial yang terjadi antara masyarakat 

dengan waria di ponpes khusus Al-Fatah Senin Kamis. 

1.5.2 Interaksi Sosial 

Menurut Soekanto (2006:55) interaksi sosial merupakan hubungan-

hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan orang-orang 

perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang 

perorangan dengan kelompok manusia. 

Basrowi (2005:138) interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang 

mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok 

maupun orang dengan kelompok manusia. Bentuknya tidak hanya bersifat 
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kerja sama tetapi juga berbentuk tindakan persaingan, pertikaian dan 

sejenisnya.  

Interaksi sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu 

proses hubungan sosial yang dinamis baik dilakukan oleh perorangan 

maupun kelompok manusia sehingga terjadi hubungan yang timbal balik 

antara individu atau kelompok yang satu dengan yang lain untuk mencapai 

tujuan masing-masing dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, dalam 

penelitian ini yaitu interaksi atau komunikasi antara masyarakat dengan 

waria di ponpes dalam kehidupan sehari-hari. 

1.5.3 Masyarakat 

Istilah community dapat diterjemahkan sebagai masyarakat yang 

menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Apabila 

anggota-anggota sesuatu kelompok, baik kelompok besar maupun 

kelompok kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan 

bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan yang 

utama. Dapat dikatakan bahwa masyarakat menunjuk pada bagian 

masyarakat yang bertempat tinggal pada suatu wilayah (dalam arti 

geografi) dengna batas-batas tertentu dimana faktor utama yang menjadi 

dasar adalah interaksi yang lebih besar diantara anggotanya dibandingkan 

penduduk diluar daerah tersebut (Soekanto, 2006:132). 

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sekelompok 

manusia yang tinggal disuatu tempat dengan waktu yang cukup lama 

saling bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya 
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sebagai salah satu kesatuan sosial yang mempunyai kebebasan, tradisi, 

sikap, dan persatuan yang sama yang hidup dalam realitas-realitas baru 

yang berkembang menurut pola perkembangan tersendiri yang bersifat 

kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Dalam kajian ini 

masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang tinggal dikawasan 

ponpes khusus Al-Fatah Senin Kamis. 

1.5.4 Waria 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1986: 1225), 

waria berarti pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita atau pria 

yang mempunyai perasaan seperti wanita, atau yang lebih dikenal dengan 

istilah “wanita adam” atau wadam dan banci. Wadam atau banci, bagi 

banyak orang merupakan bentuk kehidupan anak manusia yang aneh. 

Secara fisik mereka adalah laki-laki normal, memiliki kelamin normal, 

namun secara psikis mereka merasa dirinya perempuan seperti layaknya 

perempuan lainnya. Akibatnya perilaku sehari-hari mereka tampak kaku, 

fisiknya mereka laki-laki, namun cara berjalan, berbicara, berdandan 

mereka seperti perempuan. Hal ini dapat dikatakan bahwa jiwa mereka 

terperangkap pada tubuh yang salah. 

Bastaman dkk (2004:168) mengatakan bahwa transsexual yaitu 

keinginan untuk hidup dan diterima sebagai anggota kelompok lawan 

jenis, biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman atau tidak sesuai dengan 

jenis kelamin, dan menginginkan untuk membedah jenis kelamin serta 
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menjalani terapi hormonal agar tubuhnya sepadan dengan jenis kelamin 

yang diinginkan. 

Kartono (1989:226) mengatakan bahwa transsexual ialah gejala 

merasa memiliki seksualitas yang berlawanan dengan struktur fisiknya. 

Koeswinarno (2005:12) mengatakan bahwa seorang transsexual secara 

psikis merasa dirinya tidak cocok dengan alat kelamin fisiknya sehingga 

mereka memakai pakaian atau atribut lain dari jenis kelamin yang lain. 

Waria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah waria ynag 

berada di pondok pesantren Al-Fatah Senin Kamis. 

1.5.5 Pondok Pesantren 

Pondok pesantren adalah tempat para santri. Terkadang juga 

dianggap sebagai gabungan kata sant (manusia baik) dengan suku kata tra 

(suka menolong), sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan 

manusia baik-baik. Sedangkan menurut Geertz pengertian pesantren 

diturunkan dari bahasa India Shastri yang berarti ilmuwan Hindu yang 

pandai menulis, maksudnya pesantren adalah tempat bagi orang-orang 

yang pandai membaca dan menulis. Dia menganggap bahwa pesantren 

dimodifikasi dari para Hindu (Wahjoetomo, 1997:70). 

Pondok pesantren yang dimaksud dalam poenelitian ini adalah 

pondok pesantren khusus waria "Al-Fatah Senin Kamis" yang berada di 

Desa Notoyudan, Sleman, Yogyakarta. 

 



 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Interaksi Sosial 

Manusia hidup bermasyarakat, dan akan saling berhubungan dan saling 

membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan itulah yang dapat menimbulkan suatu 

proses interaksi sosial. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-

hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa 

hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok 

yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. 

Dalam interaksi juga terdapat simbol, di mana simbol diartikan sebagai sesuatu 

yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang 

menggunakannya. Proses Interaksi sosial menurut Herbert Blumer adalah pada 

saat manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu 

tersebut bagi manusia. Kemudian makna yang dimiliki sesuatu itu berasal dari 

interaksi antara seseorang dengan sesamanya. Dan terakhir adalah Makna tidak 

bersifat tetap namun dapat dirubah, perubahan terhadap makna dapat terjadi 

melalui proses penafsiran yang dilakukan orang ketika menjumpai sesuatu. 

Proses tersebut disebut juga dengan interpretative process. Interaksi sosial dapat 

terjadi bila antara dua individu atau kelompok terdapat kontak sosial dan 

komunikasi. Kontak sosial merupakan tahap pertama dari terjadinya hubungan 

sosial Komunikasi merupakan penyampaian suatu informasi dan pemberian 

tafsiran dan reaksi terhadap informasi yang disampaikan. Karp dan Yoels 

menunjukkan beberapa hal yang dapat menjadi sumber informasi bagi 
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dimulainya komunikasi atau interaksi sosial. Sumber Informasi tersebut dapat 

terbagi dua, yaitu Ciri Fisik dan Penampilan. Ciri Fisik, adalah segala sesuatu 

yang dimiliki seorang individu sejak lahir yang meliputi jenis kelamin, usia, dan 

ras. Penampilan di sini dapat meliputi daya tarik fisik, bentuk tubuh, penampilan 

berbusana, dan wacana. 

Pengertian Interaksi sosial menurut Bonner (dalam Ali, 2004) 

merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih individu, di mana 

kelakuan individu mempengaruhi, mengubah atau mempengaruhi individu lain 

atau sebaliknya. Maryati dan Suryawati (2003) menyatakan bahwa, “Interaksi 

sosial adalah kontak atau hubungan timbal balik atau interstimulasi dan respons 

antar individu, antar kelompok atau antar individu dan kelompok”. Menurut 

Maryati dan Suryawati (2003: 23) interaksi sosial dibagi menjadi tiga macam, 

yaitu: (a) interaksi antara individu dan individu, (b) interaksi antara individu dan 

kelompok, (c) interaksi sosial antara kelompok dan kelompok. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Murdiyatmoko dan Handayani (2004: 

50), “Interaksi sosial adalah hubungan antar manusia yang menghasilkan suatu 

proses pengaruh mempengaruhi yang menghasilkan hubungan tetap dan pada 

akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial”. Interaksi positif hanya 

mungkin terjadi apabila terdapat suasana saling mempercayai, menghargai, dan 

saling mendukung” (Siagian, 2004: 216). 

Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa 

tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di 

dalam masyarakat. Dengan adanya nilai dan norma yang berlaku, interaksi sosial 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-interaksi-sosial/
http://id.wikipedia.org/wiki/Norma
http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai
http://id.wikipedia.org/wiki/Norma
http://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi
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itu sendiri dapat berlangsung dengan baik jika aturan-aturan dan nilai-nilai yang 

ada dapat dilakukan dengan baik. Jika tidak adanya kesadaran atas pribadi 

masing-masing, maka proses sosial itu sendiri tidak dapat berjalan sesuai dengan 

yang kita harapkan. Di dalam kehidupan sehari-hari tentunya manusia tidak 

dapat lepas dari hubungan antara satu dengan yang lainnya, ia akan selalu perlu 

untuk mencari individu ataupun kelompok lain untuk dapat berinteraksi ataupun 

bertukar pikiran. Menurut Soerjono Soekamto di dalam pengantar sosiologi, 

interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial. Dengan tidak adanya 

komunikasi ataupun interaksi antar satu sama lain, maka tidak mungkin ada 

kehidupan bersama. Jika hanya fisik yang saling berhadapan antara satu sama 

lain, tidak dapat menghasilkan suatu bentuk kelompok sosial yang dapat saling 

berinteraksi. Maka dari itu dapat disebutkan bahwa interaksi merupakan dasar 

dari suatu bentuk proses sosial karena tanpa adanya interaksi sosial, maka 

kegiatan-kegiatan antar satu individu dengan yang lain tidak dapat disebut 

interaksi. 

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial (yang juga dapat 

dinamakan proses sosial), oleh karena interaksi sosial merupakan syarat utama 

terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Bentuk lain dari proses sosial hanya 

merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah 

hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara 

orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara 

orang perorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu maka 

interaksi sosial dimulai pada saat itu.  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prof._Dr._Soerjono_Soekamto&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi
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The notion of social interaction in space can be explained by major 

components forming the essence of social relation in the setting. In Barker.s 

theory, elements such as actors, milieu, synomorphy and time are the important 

components for understanding the meaning of fitness of the activity (Barker, 

1968). These components also identify the sociobehavioural nature of the space. 

In environment-behaviour literature, the terms such as. sociopetal. and 

sociofugal, describes the components as. bringing people together. and .forcing 

them apart. in spaces. These two controversial terms in social sense not merely 

describe the social interaction of the space, but they also indicate physical 

characteristics of spatial configuration. 

The notion of being a socially interactive space cannot directly be linked 

to sociospatial characteristics, it should also be argued with visual qualities of 

the spaces. The terms such as Gibson.s (1950). visual field. and. visual world. 

help us to understand visual affordability of the environment and the impact of 

visual stimulation while we move through the spaces. 

 

Berdasarkan definisi-definisi atau pendapat tersebut di atas, maka dapat 

penulis simpulkan bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan antar sesama 

manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, baik dalam hubungan antara 

individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan 

kelompok. 

 

2.2.Bentuk atau Pola Interaksi Sosial 

Menurut Soekanto (2006: 55) pola interaksi sosial merupakan gambaran 

hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan orang-

orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang 

perorangan dengan kelompok manusia. Menurut Nurhayati dalam penelitian 

tentang pola interaksi sosial antar komponen program pendidikan kesetaraan di 

Kecamatan Mijen Semarang (2009), menyatakan bahwa pola interaksi sosial 

adalah hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan kelompok, 

kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok manusia. Pola-

pola interaksi sosial sangat kompleks. Interaksi atau proses sosial (hubungan 
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timbal-balik yang dinamis di antara unsur-unsur sosial) dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu pola interaksi asosiatif dan pola interaksi disosiatif. Pola interaksi 

asosiatif merupakan proses-proses yang mendorong dicapainya akomodasi, 

kerjasama dan asimilasi, yang pada giliran selanjutnya menciptakan keteraturan 

sosial. Pola interaksi disosiatif merupakan proses-proses yang mengarah kepada 

terciptanya bentuk-bentuk hubungan sosial yang berupa persaingan (kompetisi), 

kontravensi ataupun konflik (pertikaian), yang pada giliran berikutnya 

menghambat terjadinya keteraturan sosial. Gillin dan Gillin dalam Soekanto 

(2006:308) menggolongkan proses sosial akan terjadi akibat adanya interaksi 

sosial menjadi dua macam yaitu proses asosiatif dan proses disasosiatif. 

2.2.1.Pola interaksi asosiatif 

a. Kerja Sama (Cooperation)  

Suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok 

manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerja 

sama tersebut berkembang apabila orang dapat digerakan untuk mencapai 

suatu tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut di 

kemudian hari mempunyai manfaat bagi semua. Juga harus ada iklim yang 

menyenangkan dalam pembagian kerja serta balas jasa yang akan diterima. 

Dalam perkembangan selanjutnya, keahlian-keahlian tertentu diperlukan 

bagi mereka yang bekerja sama supaya rencana kerja samanya dapat 

terlaksana dengan baik. Kerja sama timbul karena orientasi orang-

perorangan terhadap kelompoknya (yaitu in-group-nya) dan kelompok 
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lainnya (yang merupakan out-group-nya). Kerja sama akan bertambah kuat 

jika ada hal-hal yang menyinggung anggota/perorangan lainnya.  

Yang dimaksud kerjasama adalah pekerjaan yang biasanya 

dikerjakan oleh individu tapi dikerjakan secara bersamaan oleh dua orang 

atau lebih dengan tujuan agar pekerjaan tersebut menjadi lebih ringan. 

Menurut Moh. Jafar Hafsah, kerja sama disebut juga dengan istilah 

“kemitraan”, yang artinya adalah “suatu strategi bisnis yang dilakukan 

oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih 

keuntungan bersama dengan prisip saling membutuhkan dan saling 

membesarkan.” Sedangkan H. Kusnadi mengartikan kerja sama sebagai 

“dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan 

secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu.”  

Dalam teori-teori sosiologi Gillin dan Gillin dalam Soekanto 

(2006: 208) dapat dijumpai beberapa bentuk kerjasama yang biasa diberi 

nama kerja sama (cooperation). Kerjasama tersebut lebih lanjut dibedakan 

lagi dengan: 

1) Kerjasama Spontan (Spontaneous Cooperation): Kerjasama yang 

sertamerta  

2) Kerjasama Langsung (Directed Cooperation): Kerjasama yang 

merupakan hasil perintah atasan atau penguasa.  

3) Kerjasama Kontrak (Contractual Cooperation): Kerjasama atas dasar 

tertentu.  

http://dwi-jo.blogspot.com/2012/02/pengertian-kerjasama.html
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4) Kerjasama Tradisional (Traditional Cooperation): Kerjasama sebagai 

bagian atau unsur dari sistem sosial. 

Menurut Harsosmanwedi dalam buku sosiologi SMA (2012) ada 

berbagai bentuk kerjasama, yaitu: (a) kerukunan yang mencakup gotong-

royong dan tolong menolong, (b) bargaining, yaitu pelaksana perjanjian 

mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara 2 organisasi atau 

lebih, (c) kooptasi (cooptation), yakni suatu proses penerimaan unsur-

unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu 

organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya 

kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan, (d) koalisi 

(coalition), yakni kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang 

mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan 

yang tidak stabil untuk sementara waktu karena dua organisasi atau lebih 

tersebut kemungkinan mempunyai struktut yang tidak sama antara satu 

dengan lainnya. Akan tetapi, karena maksud utama adalah untuk mencapat 

satu atau beberapa tujuan bersama, maka sifatnnya adalah kooperatif, (e) 

joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu, 

misalnya pengeboran minyak, pertambangan batubara, perfilman, 

perhotelan, dan lain-lain. 

b. Akomodasi (Accomodation)  

Akomodasi merupakan suatu proses penyesuaian sosial dalam 

interaksi sosial antara pribadi dan kelompok-kelompok manusia untuk 

meredakan pertentangan. Akomodasi mempunyai dua aspek pengertian, 
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yaitu: (a) upaya untuk mencapai penyelesaian dari suatu konflik atau 

pertikaian. Jadi mengarah kepada prosesnya, (b) keadaan atau kondisi 

selesainya suatu konflik atau pertikaian tersebut. Jadi, mengarah kepada 

suatu kondisi berakhirnya pertikaian. Sebagai suatu proses akomodasi 

menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan 

yaitu usaha-usaha manusia untuk mencapai kestabilan. 

Menurut Gillin dan Gillin dalam soekanto (2006: 310) akomodasi 

adalah suatu perngertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk 

menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang sama 

artinya dengan adaptasi dalam biologi. Maksudnya, sebagai suatu proses 

dimana orang atau kelompok manusia yang mulanya saling bertentangan, 

mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. 

Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan 

tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan 

kepribadiannya. Tujuan Akomodasi dapat berbeda-beda sesuai dengan 

situasi yang dihadapinya, yaitu : Untuk mengurangi pertentangan antara 

orang atau kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham Mencegah 

meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu atau secara 

temporer Memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok sosial 

yang hidupnya terpisah akibat faktor-faktor sosial psikologis dan 

kebudayaan, seperti yang dijumpai pada masyarakat yang mengenal sistem 

berkasta. mengusahakan peleburan antara kelompok sosial yang terpisah. 
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Menurut Yudhistira dalam buku sosiologi SMA (2011: 65) bentuk-bentuk 

Akomodasi yaitu: 

1) Corecion, suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan 

karena adanya paksaan  

2) Compromise, bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat 

saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian 

terhadap perselisihan yang ada.  

3) Arbitration, Suatu cara untuk mencapai compromise apabila pihak-

pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri  

4) Conciliation, suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan 

dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan 

bersama.  

5) Toleration, merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang 

formal bentuknya.  

6) Stalemate, suatu akomodasi dimana pihak-pihak yang bertentangan 

karena mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti pada satu titik 

tertentu dalam melakukan pertentangannya.  

7) Adjudication, Penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. 

c. Asimilasi (Assimilation) 

Menurut Yudhistira dalam buku sosiologi SMA (2011: 65), 

asimilasi berarti: (a) pengambilan zat dari luar (lalu diolah, dicerna, dsb 

sehingga meresap menjadi bagian dari yang mengambil itu, (b) paduan 

bunyi (konsonan), seperti ahlulnujum, ahlunnujum, (c) paduan bangsa 
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(berjenis-jenis bangsa menjadi satu bangsa), Poerwadarminta (1976: 61). 

Asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila ada golongan-golongan 

manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul 

langsung secara internsif untuk waktu yang lama sehingga kebudayaan-

kebudayaan tadi masing-masing berubah wujudnya menjadi kebudayaan 

campuran. Biasanya golongan yang tersangkut dalam suatu proses 

asimilasi adalah golongan minoritas. 

Menurut Harsosmanwedi dalam buku sosiologi SMA (2012) 

Asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila ada golongan-golongan 

manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul 

langsung secara intensif untuk waktu yang lama sehingga kebudayaan-

kebudayaan tadi masing-masing berubah wujudnya menjadi kebudayaan 

campuran. Biasanya golongan yang tersangkut dalam suatu proses 

asimilasi adalah golongan minoritas. Asimilasi merupakan proses sosial 

dalam taraf lanjut. Ia ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi 

perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau 

kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk 

mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan 

memerhatikan kepentingan dan tujuan bersama. 

Proses Asimilasi timbul bila ada kelompok-kelompok manusia 

yang berbeda kebudayaannya orang-perorangan sebagai warga kelompok 

tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama 
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sehingga kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia 

tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri.  

Beberapa bentuk interaksi sosial yang memberi arah ke suatu 

proses asimilasi (interaksi yang asimilatif) bila memilih syarat-syarat 

berikut ini Interaksi sosial tersebut bersifat suatu pendekatan terhadap 

pihak lain, dimana pihak yang lain tadi juga berlaku sama. interaksi sosial 

tersebut tidak mengalami halangan-halangan atau pembatasan-pembatasan 

Interaksi sosial tersebut bersifat langsung dan primer. Frekuensi interaksi 

sosial tinggi dan tetap, serta ada keseimbangan antara pola-pola tersebut. 

Artinya, stimulan dan tanggapan-tanggapan dari pihak-pihak yang 

mengadakan asimilasi harus sering dilakukan dan suatu keseimbangan 

tertentu harus dicapai dan dikembangankan. Faktor-faktor yang dapat 

mempermudah terjadinya suatu asimilasi adalah : Toleransi kesempatan-

kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi sikap menghargai orang 

asing dan kebudayaannya sikap tebuka dari golongan yang berkuasa dalam 

masyarakat persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan perkawinan 

campuran (amaigamation). 

Faktor umum penghalangan terjadinya asimilasi Terisolasinya 

kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat kurangnya 

pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi dan sehubungan dengan 

itu seringkali menimbulkan faktor ketiga perasaan takut terhadapn 

kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi perasaan bahwa suatu 
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kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada 

kebudayaan golongan atau kelompok lainnya.  

Dalam batas-batas tertentu, perbedaan warna kulit atau perbedaan 

ciri-ciri badaniah dapat pula menjadi salah satu penghalang terjadinya 

asimilasi In-Group-Feeling yang kuat menjadi penghalang berlangsungnya 

asimilasi. In Group Feeling berarti adanya suatu perasaan yang kuat sekali 

bahwa individu terikat pada kelompok dan kebudayaan kelompok yang 

bersangkutan. Gangguan dari golongan yang berkuasa terhadap minoritas 

lain apabila golongan minoritas lain mengalami gangguan-gangguan dari 

golongan yang berkuasa faktor perbedaan kepentingan yang kemudian 

ditambah dengan pertentangan-pertentangan pribadi. Asimilasi 

menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial dan dalam 

pola adat istiadat serta interaksi sosial. Proses yang disebut terakhir biasa 

dinamakan akulturasi. Perubahan-perubahan dalam pola adat istiadat dan 

interaksi sosial kadangkala tidak terlalu penting dan menonjol.  

2.2.2.Pola interaksi Disosiatif 

Menurut Maryati dalam buku Sosiologi jilid 1 (2007: 1) pola interaksi 

disosiatif yaitu interaksi yang memperenggang hubungan. Pola interaksi 

disosiatif sering disebut sebagai oppositional proses, yang persis halnya dengan 

kerjasama, dapat ditemukan pada setiap masyarakat, walaupun bentuk dan 

arahnya ditentukan oleh kebudayaan dan sistem sosial masyarakat 

bersangkutan. Oposisi dapat diartikan sebagai cara berjuang melawan 

seseorang atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Pola-pola 
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oposisi tersebut dinamakan juga sebagai perjuangan untuk tetap hidup 

(struggle for existence).  

Untuk kepentingan analisis ilmu pengetahan, oposisi proses-proses 

yang disosiatif dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu: 

1. Persaingan (Competition) 

Kompetisi adalah kata kerja intransitive yang berarti tidak 

membutuhkan objek sebagai korban kecuali ditambah dengan pasangan kata 

lain seperti against (melawan), over (atas), atau with (dengan). Tambahan itu 

pilihan hidup dan bisa disesuaikan dengan kepentingan keadaan menurut versi 

tertentu. Menurut Deaux, Dane, & Wrightsman (1993), kompetisi adalah 

aktivitas mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok. 

Individu atau kelompok memilih untuk bekerja sama atau berkompetisi 

tergantung dari struktur reward dalam suatu situasi. Sedangkan menurut 

Chaplin (1999), kompetisi adalah saling mengatasi dan berjuang antara dua 

individu, atau antara beberapa kelompok untuk memperebutkan objek yang 

sama. Kompetisi dalam istilah biologi berarti persaingan dua organisme atau 

lebih untuk mendapatkan kebutuhan hidup mereka. Berdasarkan kebutuhan 

tersebut kompetisi dibagi menjadi: (1) Kompetisi teritorial yaitu kompetisi 

untuk memperebutkan wilayah atau teritori tempat tinggal organisme, hal ini 

berkaitan dengan kompetisi selanjutnya. (2) Kompetisi makanan yaitu 

kompetisi untuk memperebutkan mangsa atau makanan dari wilayah-wilayah 

buruan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Intransitive
http://id.wikipedia.org/wiki/Struktur
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Reward&action=edit&redlink=1
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Kompetisi dibagi menjadi dua yaitu: (1) kompetisi internal adalah 

kompetisi pada organisme dalam satu spesies dan (2) kompetisi eksternal 

adalah kompetisi pada organisme yang berbeda spesiesnya. Kompetisi dapat 

berakibat positif atau negatif bagi salah satu pihak organisme atau bahkan 

berakibat negatif bagi keduanya. Kompetisi tidak selalu salah dan diperlukan 

dalam ekosistem, untuk menunjang daya dukung lingkungan dengan 

mengurangi ledakan populasi hewan yang berkompetisi. 

Menurut Harsosmanwedi dalam buku Sosiologi SMA (2012) 

persaingan atau competition dapat diartikan sebagai suatu proses sosial di mana 

individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui 

bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat 

perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara 

menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada 

tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Persaingan mempunya dua 

tipe umum: 

a. Bersifat Pribadi: Individu, perorangan, bersaing dalam memperoleh 

kedudukan. Tipe ini dinamakan rivalry.  

b. Bersifat Tidak Pribadi: Misalnya terjadi antara dua perusahaan besar yang 

bersaing untuk mendapatkan monopoli di suatu wilayah tertentu. 

2. Kontraversi (Contravetion) 

Kontraversi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara 

persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud kontravensi antara lain sikap 

tidak senang, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan yang 
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ditujukan terhadap perorangan atau kelompok atau terhadap unsur-unsur 

kebudayaan golongan tertentu. Sikap tersebut dapat berubah menjadi 

kebencian akan tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik. 

Menurut Leo von Wiese dan Howard Becker, Sosiologi (2011: 9) 

kontraversi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada 

antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Bentuk kontraversi 

menurut Leo von Wiese dan Howard Becker, sosiologi (2011: 10) ada lima, 

yang umum meliputi perbuatan seperti penolakan, keenganan, perlawanan, 

perbuatan menghalang-halangi, protes, gangguang-gangguan, kekerasan, 

pengacauan rencana yang sederhana seperti menyangkal pernyataan orang lain 

di muka umum, memaki-maki melalui surat selebaran, mencerca, memfitnah, 

melemparkan beban pembuktian pada pihak lain, dst. yang intensif, 

penghasutan, menyebarkan desas desus yang mengecewakan pihak lain yang 

rahasia, mengumumkan rahasian orang, berkhianat. yang taktis, mengejutkan 

lawan, mengganggu dan membingungkan pihak lain.  

Menurut Leo von Wiese dan Howard Becker, sosiologi (2011:10) ada 

3 tipe umum kontravensi: 

a. Kontraversi generasi masyarakat: lazim terjadi terutama pada zaman yang 

sudah mengalami perubahan yang sangat cepat  

b. Kontraversi seks: menyangkut hubungan suami dengan istri dalam 

keluarga.  
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c. Kontraversi Parlementer: hubungan antara golongan mayoritas dengan 

golongan minoritas dalam masyarakat.baik yang menyangkut hubungan 

mereka di dalam lembaga legislatif, keagamaan, pendidikan, dan lain-lain. 

3. Pertentangan (Conflict) 

Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling 

memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial 

antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak 

berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau 

membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri 

yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut 

diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat 

istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri 

individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam 

setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah 

mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat 

lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat 

itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi 

berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan 

menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat 

menciptakan konflik.  

Menurut Maryati dalam buku Sosiologi jilid 1 (2007: 11) 

pertentangan yaitu (pertikaian atau conflict) Pribadi maupun kelompok 

menyadari adanya perbedaan-perbedaan misalnya dalam ciri-ciri badaniyah, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
http://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Integrasi_sosial
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emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-pola perilaku, dan seterusnya dengan 

pihak lain. Ciri tersebut dapat mempertajam perbedaan yang ada hingga 

menjadi suatu pertentangan atau pertikaian. Pertentangan dapat pula menjadi 

sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam 

masyarakat. Timbulnya pertentangan merupakan pertanda bahwa akomodasi 

yang sebelumnya telah tercapai.  

Ada beberapa pengertian konflik menurut beberapa ahli. 

a. Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977), konflik merupakan 

warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan 

akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan 

pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan. 

b. Menurut Gibson, et al (1997: 437), hubungan selain dapat menciptakan 

kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. 

Hal ini terjadi jika masing – masing komponen organisasi memiliki 

kepentingan atau tujuan sendiri – sendiri dan tidak bekerja sama satu 

sama lain. 

c. Menurut Robbin (1996), keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan 

oleh persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak menyadari 

adanya konflik di dalam organisasi maka secara umum konflik tersebut 

dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika mereka mempersepsikan bahwa di 

dalam organisasi telah ada konflik maka konflik tersebut telah menjadi 

kenyataan. 
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d. Dipandang sebagai perilaku, konflik merupakan bentuk minteraktif yang 

terjadi pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok atau pada 

tingkatan organisasi (Muchlas, 1999). Konflik ini terutama pada 

tingkatan individual yang sangat dekat hubungannya dengan stres. 

e. Menurut Minnery (1985), Konflik organisasi merupakan interaksi antara 

dua atau lebih pihak yang satu sama lain berhubungan dan saling 

tergantung, namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan. 

f. Konflik dalam organisasi sering terjadi tidak simetris terjadi hanya satu 

pihak yang sadar dan memberikan respon terhadap konflik tersebut. 

Atau, satu pihak mempersepsikan adanya pihak lain yang telah atau akan 

menyerang secara negatif (Robbins, 1993). 

g. Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu 

lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam 

pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua 

atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami (Pace & 

Faules, 1994:249). 

h. Konflik dapat dirasakan, diketahui, diekspresikan melalui perilaku-

perilaku komunikasi (Folger & Poole: 1984). 

i. Konflik senantisa berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan 

yang ingin dicapai, alokasi sumber – sumber yang dibagikan, keputusan 

yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat 

(Myers,1982:234-237; Kreps, 1986:185; Stewart, 1993:341). 
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j. Interaksi yang disebut komunikasi antara individu yang satu dengan yang 

lainnya, tak dapat disangkal akan menimbulkan konflik dalam level yang 

berbeda – beda (Devito, 1995:381) 

Pertentangan mempunyai beberapa bentuk khusus: 

a.  Pertentangan pribadi  

b.  Pertentangan Rasial: dalam hal ini para pihak akan menyadari betapa 

adanya perbedaan antara mereka yang menimbulkan pertentangan  

c. Pertentangan antara kelas-kelas sosial: disebabkan karena adanya 

perbedaan kepentingan  

d. Pertentangan politik: menyangkut baik antara golongan-golongan dalam 

satu masyarakat, maupun antara negara-negara yang berdaulat  

e. Pertentangan yang bersifat internasional: disebabkan perbedaan-

perbedaan kepentingan yang kemudian merembes ke kedaulatan negara 

Pola-pola hubungan (interaksi) sosial yang teratur dapat terbentuk 

apabila ada tata kelakuan atau perilaku dan hubungan yang sesuai dengan 

situasi dan kondisi masyarakat. Sistem itu merupakan pranata sosial yang 

didalamnya terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang dipedomani serta ada 

lembaga sosial yang mengurus pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga 

interaksi sosial dalam masyarakat dapat berjalan secara teratur. 

2.3. Terjadinya Interaksi Sosial 

Dalam kehidupan bersama, antar individu satu sama lain dengan individu 

lainnya terjadi hubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui 

hubungan itu individu ingin menyampaikan maksud, tujuan dan keinginannya 
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masing-masing. Untuk mencapai keinginan tersebut biasanya diwujudkan 

dengan tindakan melalui hubungan timbal balik, hubungan inilah yang disebut 

dengan interaksi. Menurut Soekanto (2006: 55) interaksi sosial merupakan 

hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan orang-

orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang 

perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi terjadi apabila seorang individu 

melakukan tindakan, sehingga menimbulkan reaksi dari individu-individu yang 

lain, karena itu interaksi terjadi dalam suatu kehidupan sosial. Interaksi pada 

dasarnya merupakan siklus perkembangan dari struktur sosial yang merupakan 

aspek dinamis dalam kehidupan sosial. Perkembangan inilah yang merupakan 

dinamika yang tumbuh dari pola-pola perilaku individu yang berbeda menurut 

situasi dan kepentingan masing-masing yang diwujudkannya dalam proses 

hubungan sosialnya. Hubungan-hubungan sosial itu pada awalnya merupakan 

proses penyesuaian nilai dalam kehidupan sosial. Kemudian meningkat menjadi 

semacam pergaulan yang ditandai adanya saling mengerti tentang maksud dan 

tujuan masing-masing pihak. Sudah menjadi hokum alam dalam kehidupan 

individu bahwa keberadaan dirinya adalah sebagai makhluk individu sekaligus 

makhluk sosial. 

Sebagai makhluk individu manusia dilahirkan sendiri dan memiliki ciri-

ciri yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan ini merupakan 

keunikan dari manusia tersebut. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan 

individu lain untuk memenuhi segala kebutuhannya, dari sinilah terbentuk 

kelompok-kelompok yaitu suatu kehidupan bersama individu dalam suatu 
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ikatan, dimana dalam suatu ikatan tersebut terdapat interaksi sosial dan ikatan 

organisasi antar masing-masing anggotanya (Soekanto, 2006:128). Dalam proses 

sosial interaksi sosial merupakan sarana dalam melakukan hubungan dengan 

lingkungan sekitarnya. 

Sebagai makhluk individu dan sosial, individu membentuk hubungan 

sosial dengan individu lain. Hubungan interaksi sosial yang teratur dapat 

terbentuk apabila terjadi hubungan yang sesuai denagn situasi dan kondisi 

masyarakat. 

Dalam hal ini interaksi sosial menurut Soekanto (2006: 55) interaksi 

sosial merupakan hubungan- hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut 

hubungan orang- orang perorangan, antara kelompok- kelompok manusia, 

maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Basrowi (2005:138) 

interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan 

orang , kelompok dengan kelompok maupun orang dengan kelompok manusia. 

Bentuknya tidak hanya bersifat kerja sama tetapi juga berbentuk tindakan 

persaingan, pertikaian dan sejenisnya. Basrowi (2005: 138) berpendapat lebih 

lanjut, dalam hidup bersama antara manusia dengan manusia atau manusia 

dengan kelompok tersebut terjadi hubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Melalui hubungan itu manusia ingin menyampaikan maksud, tujuan 

dan keinginan masing- masing. Sedangkan untuk mencapai keinginan itu harus 

diwujudkan dengan tindakan melalalui hubungan timbal balik. Hubungan inilah 

yang disebut interaksi sosial.    
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Suatu interaksi sosial dapat berlangsung jika memenuhi dua syarat yakni 

adanya kontak sosial dan komunikasi. 

a. Kontak Sosial  

Menurut Soerjono Soekamto di dalam pengantar sosiologi (2013:5) 

kontak sosial merupakan hubungan antara satu pihak dengan pihak lain 

yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial yang masing-masing pihak 

saling bereaksi antara satu denag yang lain meski tidak harus bersentuhan 

secara fisik. Sebagai gejala sosial,kontak sosial tidak berarti bersinggungan 

secara fisik, akan tetapi berhubungan, berhadapan atau bertatap muka antara 

dua orang individu atau kelompok. 

Kontak sosial dapat terjaid hubungan yang positif dan hubungan 

negatif. Kontak sosial negatif terjadi karena hubungan antara kedua belah 

pihak terdapat saling pengertian atau disamping itu juga menguntungkan 

masing-masing pihak tersebut. Biasanya hubungan dapat berlangsung lebih 

lama atau mungkin dapat berulang-ulang dan mengarah pada suatu 

kerjasama. Sedangkan kontak negatif terjadi oleh karena hubungan antara 

kedua belah pihak tidak melahirkan saling pengertian atau mungkin 

merugikan masing-masing atau salah satu, sehingga mengakibatkan suatu 

pertentangan  atau perselisihan. Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga 

bentuk yakni: antara orang perorangan, antara orang perorangan dengan 

suatu kelompok manusia atau sebaliknya, dan antara kelompok manusia 

dengan kelompok manusia lainnya. Kontak sosial tersebut dapat bersifat 

file:\\w\index.php
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positif atau negatif. Kontak yang positif mengarah pada suatu pertentangan 

atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan suatu interaksi sosial. 

Suatu kontak dapat pula bersifat primer dan sekunder, kontak 

primer apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan 

berhadapan muka, misalnya apabila orang-orang tersebut berjabat tangan, 

saling senyum dan seterusnya. Sebaliknya kontak sekunder memerlukan 

perantara sebagai contoh: dalam era globalisasi dewasa ini hubungan-

hubungan sekunder sudah banyak dilakukan melalui alat-alat komunikasi 

canggih seperti telepon dan internet. 

b. Komunikasi  

Definisi komunikasi Menurut Forsdale (1981) seorang ahli 

pendidikan terutama ilmu komunikasi, menerangkan dalam sebuah kalimat 

bahwa Komunikasi adalah sebuah cara yang digunakan sehari-hari dalam 

menyampaikan pesan/rangsangan (stimulus) yang terbentuk melalui sebuah 

proses yang melibatkan dua orang atau lebih. Dimana satu sama lain 

memiliki peran dalam membuat pesan, mengubah isi dan makna, merespon 

pesan/rangsangan tersebut, serta memeliharanya di ruang publik. Dengan 

tujuan sang “receiver” (komunikan) dapat menerima sinyal-sinyal atau 

pesan yang dikirimkan oleh “source” (komunikator). Orang yang 

menyampaikan komunikasi biasa disebut dengan komunikator, sedangkan 

orang yang menerima komunikasi disebut dengan komunikan. Suatu proses 

komunikasi dikatakan komunikatif apabila pesan yang disampaikan diproses 

secara berdaya guna, apabila pesan yang disampaikan secara praktis, efisien 
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rasional dan mudah dimengerti. Dikatakan berhasil apabila pesannya itu 

jelas maksud dan tujuannya, sehingga si komunikan menanggapi, memenuhi 

atau melaksanakan keinginan-keinginan si komunikator dengan baik. 

Komunikasi memungkinkan sekali terjadi berbagai penafsiran 

terhadap tingkah laku orang lain. Komunikasi memungkinkan kerjasama 

antar perorangan atau antar kelompok-kelompok manusia dan memang 

komunikasi merupakan syarat terjadinya kerjasama. Akan tetapi, tidak 

selalu komunikasi menghasilkan kerjasama bahkan suatu pertikaian 

mungkin akan terjadi sebagai akibat salah paham atau karena masing-

masing tidak mau mengalah. 

2.4.Dasar Interaksi Sosial 

Menurut Sitorus dalam Basrowi (2006:143-145), berlangsungnya suatu 

interaksi sosial dapat didasarkan pada berbagai faktor antara lain imitasi, sugesti, 

identifikasi, dan simpati. Faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri secara 

terpisah atau saling berkaitan. 

a.  Imitasi  

Imitasi adalah suatu proses belajar dengan cara meniru atau 

mengikuti perilaku orang lain. Dalam interaksi sosial, imitasi dapat bersifat 

positif, artinya imitasi tersebut mendorong seseorang untuk mematuhi 

kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Imitasi juga berpengaruh negatif 

apabila yang dicontoh adalah perilaku-perilaku menyimpang. Selain itu juga 

dapat melemahkan atau mematikan kreatifitas seseorang. Misalnya, anak 
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yang terus menerus meniru dan mengikuti perintah orang lain, akhirnya 

tidak dapat mengembangkan daya kreatifitasnya. 

b. Sugesti 

Sugesti adalah cara memberikan suatu pandangan atau pengaruh 

oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang 

tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa pikir panjang. 

Sugesti lebih mudah terjadi apabila orang yang memberikan pandangan 

tersebut adalah orang yang berwibawa dan bersifat otoriter. 

c. Identifikasi 

Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri 

seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi lebih 

mendalam dari imitasi, karena dengan identifikasi, seseorang mencoba 

menempatkan diri dalam keadaan orang lain, "mengidentikkan" dirinya 

dengan orang lain, bahkan menerima kepercayaan dan nilai yang dianut 

orang lain menjadi kepercayaan dan nilai sendiri. 

d. Simpati 

Simpati adalah perasaan "tertarik" yang timbul dalam diri 

seseorang dan membuatnya merasa seolah-olah berada dalam keadaan orang 

lain, misalnya seseorang merasa sedih melihat orang lain yang sedang 

ditimpa musibah, ia akan memproduksikan dirinya sendiri kepada pihak 

lain. 
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2.5. Waria (Transsexual) 

2.5.1. Pengertian Waria 

Bastaman dkk (2004: 168) mengatakan bahwa transsexual yaitu 

keinginan untuk hidup dan diterima sebagai anggota kelompok lawan jenis, 

biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman atau tidak sesuai dengan jenis 

kelamin anatomisnya, dan menginginkan untuk membedah jenis kelamin serta 

menjalani terapi hormonal agar tubuhnya sepadan dengan jenis kelamin yang 

diinginkan. Kartono (1989: 226) mengatakan bahwa transsexual ialah gejala 

merasa memiliki seksualitas yang berlawanan dengan struktur fisiknya. 

Koeswinarno (2005: 12) mengatakan bahwa seorang transsexual secara psikis 

merasa dirinya tidak cocok dengan alat kelamin fisiknya sehingga mereka 

memakai pakaian atau atribut lain dari jenis kelamin yang lain. Sue (1986: 338) 

mengatakan bahwa transsexual yaitu seseorang yang merasa memiliki kelamin 

yang berlawanan dimana terdapat pertentangan antara identitas jenis kelamin 

dan jenis kelamin biologisnya. Crooks (1983: 36) menjelaskan bahwa 

transsexual adalah seseorang yang mempunyai identitas jenis kelamin sendiri 

yang berlawanan dengan jenis kelamin biologisnya. Transsexual biasanya 

cenderung menunjukkan perselisihan dengan peran jenis kelamin di usia muda. 

Laki- laki yang memperlihatkan minat dan sifat- sifat yang dianggap feminin 

dan mereka seringkali disebut “banci” oleh teman- teman sebaya mereka. 

Seseorang yang cenderung menjadi transsexual biasanya lebih suka bermain 

dengan perempuan dan menghindari kegiatan yang kasar dan kacau. Supratiknya 

(1995: 96) mendefinisikan transsexual sebagai gangguan kelainan dimana 
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penderita merasa bahwa dirinya terperangkap di dalam tubuh lawan jenisnya, 

Sedangkan Puspitosari (2005: 10) mendefinisikan transsexual sebagai seseorang 

yang secara jasmaniah jenis kelaminnya laki- laki namun secara psikis 

cenderung berpenampilan wanita. Danandjaja (Puspitosari, 2005: 11) 

menyatakan bahwa transsexual adalah kaum homo yang mengubah bentuk 

tubuhnya dapat menjadi serupa dengan lawan jenis. Jika yang jantan mengubah 

dadanya dengan membuang penis serta testisnya dan membentuk lubang vagina. 

This binary manifests itself interestingly in the way that the sexuality of 

waria is understood. Interestingly, waria are much more accepted into 

Indonesian society than gay men have thus far. The reason is that their sexuality 

is understood as being heterosexual. Waria have romantic and sexual relations 

with men who identify as normal. While relationships with normal men are often 

hard to maintain, most waria hope to live with a boyfriend or husband who 

accepts them as waria, and is open with them in public (Boellstorff, 2007: 1321). 

While these relations are “understood abstractly as a form of homosexuality, it 

is clearly distinguishable from sex „between two men‟” (Boelstorff 2007, 1195). 

This speaks to the fact that the gendered soul and visual presentation of the body 

are the main identifiers of gender for Indonesians. Many waria engage in sex 

work, and those who do engage in receptive oral and anal sex, as well as 

penetrative anal sex (Boellstorff 2007, 1321). It is important to note that being 

waria is not synonymous with exclusively receptive sexual practices; normal 

men expect waria to have a penis, and it is very uncommon for waria to get sex 

change operations even for those who can afford it (Boellstorff 2007, 1321). 

This is one fact that Boellstorff uses to support the idea that waria are a male 

femininity, not an attempt to be female (Boellstorff 2007, 1300). 

 

Dari berbagai pendapat diatas mengenai transsexual, maka dapat 

disimpulkan bahwa transsexual merupakan suatu kelainan dimana penderita 

merasa tidak nyamandan tidak sesuai dengan jenis kelamin anatomisnya 

sehingga penderita ingin mengganti kelaminnya (dari laki- laki menjadi wanita) 

dan cenderung menyerupai wanita. 
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2.5.2. Sejarah Waria 

Sejarah belum pernah mencatat dengan pasti kapan dan dimana 

kebudayaan waria mulai muncul. Mungkin kaum waria belum masuk kedalam 

lingkungan peradaban manusia normal. Budaya waria sendiri tidak lahir begitu 

saja akibat modernisasi di mana banyak mengakibatkan kelainan- kelainan 

seksual, seperti homoseks yang dianggap sebagai modernisasi dan sebagainya. 

Al-Qur’an menyebutkan adanya kaum nabi Luth yang disebut “Liwath” yang 

artinya “senggama melalui dubur” (Puspitosari dan Pujileksono, 2005: 17). 

Sejarah bangsa Yunani tercatat adanya kaum waria pada abad ke XVII yaitu 

munculnya beberapa waria kelas elite seperti Raja Henry III dari prancis, Abbe 

de Choicy Duta Besar Prancis di Slam, serta Gubernur New York tahun 1702, 

Lord Cornbury (Nadia, 2005: 51). Dukun pria di Turco-Mongol di Gurun Siberia 

pada umumnya berpakaian perempuan. Mereka biasanya memiliki kesaktian dan 

ditakuti orang. Dukun- dukun semacam ini dapat juga dijumpai di negara 

Malaysia, kepulauan Sulawesi, Patagona, kepulauan Aleut dan beberapa suku 

Indian di Amerika Serikat. Oman terkenal dengan xanith. Konon, xanith 

diperbolehkan untuk melindungi kaum perempuan dari berbagai bahaya dan 

pekerjaan sehari- hari. Menurut sejarah, di Oman pelacuran perempuan sangat 

jarang dan seandainya ada harganya sangat mahal, xanith kemudian beralih 

fungsi sebagai pelacur dengan harga yang terjangkau oleh kelas ekonomi bawah 

sekalipun. Busana yang dipakai xanith mengandung dua fungsi yaitu sebagai 

budaya dan sebagai daya tarik seksual ketika mereka berfungsi sebagai pelacur. 

Berbagai catatan tersebut, tidak jelas apakah mereka benar- benar kaum waria 
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yang fenomena psikologisnya sebagai gejala transsexual atau sekedar gejala 

transvestet. 

Di Indonesia, budaya waria memang tidaak secara khusus seperti di 

Oman, Turco-Mongol, atau tempat- tempat lain (Nadia, 2005:53). Meskipun 

demikian, kita dapat menemukannya, misalnya pada masyarakat Ponorogo Jawa 

Timur yang berkesimpung dalam dunia seni Warok. Para Warok didaerah ini 

terkenal sangat sakti yang menjadikan mereka kebal terhadap senjata tajam. 

Agar dapat menjalankan ilmunya dengan sempurna maka ada berbagai 

pengorbanan dan persyaratan yang harus dijalaninya. Setiap Warok Ponorogo 

dapat dipastikan memiliki gemblakan (laki-laki usia 9-17) yang bertugas untuk 

membantu pekerjaan rumah hingga memberikan kebutuhan seksual kepada sang 

Warok. Kebutuhan seksual ini membuat para Warok selalu memilih gemblakan 

laki- laki muda yang berwajah cantik dan berkulit halus. Hal tersebut dilakukan 

karena adanya larangan untuk menggauli perempuan sebelum ilmu yang 

dipelajari dapat dikuasai, dan setelah ilmu mereka mencapai tingkat kematangan 

merekapun diperbolehkan berhubungan seks dengan perempuan yang 

dinikahinya. Perlakuan Warok terhadap para gemblak inilah yang dapat 

menjerumuskan perilaku seksual remaja menjadi seorang waria karena Warok 

seringkali memperlakukan gemblak-nya sebagai seorang perempuan baik dalam 

perilaku, berpakaian dan dandanannya. 

Kaum waria pada zaman kerajaan Jawa terdahulu termasuk dalam 

kelompok yang justru memiliki daya tarik tersendiri karena kelainan yang 

dideritanya, sehingga mereka tidak disingkirkan namun menjadi sebuah 
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momentum dunia kegaiban kesenian gandrung (Banyuwangi) ditarikan oleh 

bocah laki-laki berusia 10-12 tahun yang berpakaian perempuan. Di Kalimantan, 

Suku Dayak Ngaju mengenal pendeta perantara (medium-priest) yang 

mengenakan pakaian lawan jenis. Basir adalah seorang laki-laki, namun dalam 

segala hal dia berperilaku sebagai perempuan. Di Sulawesi suku Makasar juga 

terdapat fenomena serupa yaitu Bisu (laki-laki yang diberi tugas menjaga 

pusaka), dan seorang Bisu diharamkan mengenakan pakaian perempuan, 

dilarang berkomunikasi dan dilarang berhubungan badan dengan perempuan. 

Hal ini dilakukan demi sakralitas pusaka-pusaka yang dijaganya, dengan 

demikian jelas bahwa waria bukanlah sebuah produk modernisasi. Budaya waria 

barangkali sama panjangnya dengan sejarah dan keberadaan kaum homoseksual. 

2.5.3. Jenis- Jenis Waria 

Kemala Atmojo (Nadia, 2005: 40) menyebutkan jenis- jenis waria 

sebagai berikut: 

a. Transsexual yang aseksual, yaitu seorang transsexual yang tidak berhasrat 

atau tidak gairah seksual yang kuat. 

b. Transsexual homoseksual, yaitu seorang transsexual yang memiliki 

kecenderungan tertarik pada jenis kelamin yang sama sebelum ia sampai 

ketahap transsexual murni. 

c. Transsexual yang heteroseksual, yaitu seorang transsexual yang pernah 

menjalani kehidupan heteroseksual sebelumnya, misalnya pernah menikah. 
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Adapun penyebab dari waria (transsexual) ini masih menjadi perdebatan, 

apakah disebabkan oleh kelainan secara biologis dimana didalamnya terdapat 

kelainan secara hormonal dan kromosom atau disebabkan oleh lingkungan 

(nature) seperti trauma masa kecil, atau sering diperlakukan sebagai seorang 

perempuan dan lain sebagainya. Beberapa teori tentang abnormalitas seksual 

menyatakan bahwa keabnormalan itu timbul karena sugesti masa kecil. 

Seseorang akan mengalami atau terjangkit abnormalitas seksual karena pengaruh 

luar, misalnya dorongan kelompok tempat ia tinggal, pendidikan orangtua yang 

menjurus pada benih- benih timbulnya penyimpangan seksual, dan pengaruh 

budaya yang diakibatkan oleh komunikasi intens dalam lingkungan abnormalitas 

seksual. Di dalam penelitian ini ketiga subyek penelitian termasuk transsexual 

homoseksual, hal ini disebabkan karena waria (transsexual) sebagai subyek 

penelitian memiliki kecenderungan tertarik pada jenis kelamin yang sama 

sebelum mereka sampai ke tahap transsexual murni. Pada saat usia Sekolah 

Dasar (SD) mereka mulai tertarik dengan jenis kelamin yang sama, namun 

mereka belum berani mengaktualisasikan dirinya sebagai seorang waria, dan 

setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) mereka mulai berani 

berdandan, bersosialisasi dan mengaktualisasikan diri sebagai waria di tempat 

“cebongan” (tempat pelacuran) tanpa sepengetahuan orangtua atau keluarga. 

2.5.4. Ciri-Ciri Waria 

Menurut Maslim (2003:111), ciri-ciri transsexual adalah: 
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a. Identitas transsexual harus sudah menetap selama minimal dua tahun, dan 

harus bukan merupakan gejala dari gangguan jiwa lain seperti skizofrenia, 

atau berkaitan dengan kelainan interseks, genetic atau kromosom. 

b. Adanya hasrat untuk hidup dan diterima sebagai anggota dari kelompok 

lawan jenisnya, disertai perasaan risih atau tidak serasi dengan anatomi 

seksualnya. 

c. Adanya keinginan untuk mendapatkan terapi hormonal dan pembedahan 

untuk membuat tubuhnya semirip mungkin dengan jenis kelamin yang 

diinginkan. 

Tanda-tanda untuk mengetahui adanya masalah identitas dan peran jenis 

menurut Tjahjono (1995: 98), yaitu: 

a. Individu menampilkan identitas lawan jenisnya secara kontinyu. 

b. Memiliki keinginan yang kuat berpakaian sesuai dengan lawan jenisnya. 

c. Minat-minat dan perilaku yang berlawanan dengan lawan jenisnya. 

d. Perilaku individu yang terganggu peran jenisnya seringkali menyebabkan 

ditolak di lingkungannya. 

e. Penampilan fisik hampir menyerupai lawan jenis kelaminnya. 

f. Bahasa tubuh dan nada suara seperti lawan jenisnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cirri-ciri 

transsexual adalah: (1) individu menampilkan identitas lawan jenisnya secara 

kontinyu minimal dua tahun, (2) memiliki keinginan yang kuat untuk hidup dan 

diterima sebagai anggota dari lawan jenisnya, (3) mempunyai keinginan yang 

kuat untuk berpakaian dan berperilaku menyerupai lawan jenis kelaminnya. 
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2.5.5. Faktor Pendukung Terjadinya Waria 

Sue, dkk (1986: 339), faktor-faktor yang mendukung terjadinya 

transsexual adalah: 

a. Orangtua selalu mendorong anak bertingkahlaku seperti wanita dan 

tergantung dengan orang lain. 

b. Perhatian dan perlindungan yang berlebihan dari seorang ibu. 

c. Tidak adanya kakak laki-laki sebagai contoh. 

d. Tidak adanya figur ayah. 

e. Kurang mendapatkan teman bermain laki-laki. 

f. Dukungan pemakaian pakaian yang menyimpang. 

Nadia (2005: 26) menyatakan bahwa secara umum faktor-faktor 

terjadinya waria (transsexual) disebabkan karena: 

a. Susunan kepribadian seseorang dan perkembangan kepribadiannya, sejak ia 

berada dalam kandungan hingga mereka dianggap menyimpang. 

b. Menetapnya kebiasaan perilaku yang dianggap menyimpang. 

c. Sikap, pandangan dan persepsi seseorang terhadap gejala penyimpangan 

perilaku. 

d. Seberapa kuat perilaku menyimpang itu berada dalam dirinya dan 

dipertahankan. 

e. Kehadiran perilaku menyimpang lainnya yang biasanya ada secara paralel. 
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Menurut Tjahjono (1995: 99) menagatakan bahwa faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinyaa transsexual yaitu: 

a. Anak laki-laki yang dibesarkan tanpa ayah atau dibesarkan tanpa kehadiran 

ayah selama periode waktu yang panjang menunjukkan minat-minat, sikap-

sikap dan perilaku feminin. 

b. Hubungan yang terlalu dekat antara anak dengan orangtua yang berlawanan 

dengan jenis kelaminnya. Anak dan orangtuanya cenderung memiliki kontak 

yang sangat intim baik secara fisik maupun secara psikis, dan orangtua 

sering melaporkan adanya suatu hubungan “yang tidak dapat dipisahkan”. 

Dengan demikian anak hanya mempunyai sedikit kesempatan untuk 

mengidentifikasi orangtua yang sama dengan jenis kelaminnya dan kurang 

mengambangkan perilaku-perilaku sesuai dengan peran jenisnya. 

c. Beberapa orangtua, menginginkan anak dengan jenis kelamin yang lain, 

sehingga berusaha menjadikan anak perempuan bersikap seperti laki-laki 

yang tidak pernah dimilikinya atau sebaliknya. 

d. Seorang ibu yang membenci dan iri terhadap kejantanan bisa membentuk 

perilaku yang kurang jantan pada anak laki-lakinya. Ibu mungkin 

mengasosiasikan maskulinitas dengan kekerasan fisik dan agresifitas, 

penyalahgunaan seksual dan kekasaran. Ia lebih suka anak laki-lakinya 

lembut. 

e. Pengaruh-pengaruh genetic atau hormonal. Dari perspektif medis, pada 

waria ini terdapat kemungkinan disebabkan oleh presdisposisi hormonal, 

hormone faktor-faktor endokrin (kelenjar) konstitusi pembawaan, dan 
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beberapa diantaranya basis biologis pada masa prenatal atau masa didalam 

kandungan (Nadia, 2005: 41). 

Puspitosari (2005: 12) mengatakan bahwa faktor-faktor terjadinya 

transsexual adalah: 

a. Disebabkan oleh faktor biologis yang dipengaruhi oleh hormon seksual dan 

genetic seseorang. Hermaya (Nadia, 2005: 29) berpendapat bahwa peta 

kelainan seksual dari lensa biologidapat dibagi ke dalam dua penggolongan 

besar yaitu: 

1) Kelainan seksual akibat kromosom. Dari kelompok ini, seseorang ada 

yang berfenotip wanita. Dimana pria dapat kelebihan kromosom X, bisa 

XXY, atau bahkan XXYY atau XXXYY. Diduga, penyebab kelainan ini 

karena tidak berpisahnya kromosom seks pada saat meiosis (pembelahan 

sel) yang pertama dan kedua. Hal ini dikarenakan usia seorang ibu yang 

berpengaruh terhadap proses reproduksi. Artinya bahwa semakin tua 

seorang ibu, maka akan semakin tidak baik proses pembelahan sel 

tersebut dan, sebagai akibatnya, semakin besar kemungkinan 

menimbulkan kelainan seks pada anaknya. 

2) Kelainan seksual yang bukan karena kromosom. Menurut moertiko 

(Nadia, 2005: 31) mengatakan bahwa dalam tinjauan medis, secara garis 

besar kelainan perkembangan seksual telah dimulai sejak dalam 

kandungan ibu. Kelompok ini dibagi menjadi empat jenis: 

a) Pseudofemale atau disebut juga sebagai wanita tersamar. Tubuhnya 

mengandung sel pria. Tetapi, pada pemeiksan gonad (alat yang 
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mengeluarkan hormone dalam embrio) alat seks yang dimiliki adalah 

wanita.  Ketika menginjak dewasa, kemaluan dan payudaranyaa tetap 

kecil dan sering tidak bisa mengalami haid. 

b) Pseudomale atau disebut sebagai pria tersamar. Ia mempunyai sel 

wanita tetapi secara fisik ia adalah pria. Testisnya mengandung sedikit 

sperma atau sama sekali mandul. Menginjak dewasa, payudaranya 

membesar sedangkan kumis dan jenggotnya berkurang. 

c) Female-pseudohermaprodite. Penderita ini pada dasarnya memiliki 

kromosom sebagai wanita (XX) tetapi perkembangan fisiknya 

cenderung menjadi pria. 

d) Male-pseudohermaprodite. Penderita ini pada dasarnya memiliki 

kromosom pria (XY) namun perkembangan fisiknya cenderung wanita. 

b. Bisebabkan oleh faktor psikologis, sosial budaya yang termasuk didalamnya 

pola asuh lingkungan yang membesarkannya. Mempunyai pengalaman yang 

sangat hebat dengan lawan jenis sehingga mereka berkhayal dan memuja 

lawan jenis sebagai idola dan ingin menjadi seperti lawan jenis. 

Ibis (Nadia, 2005:27) mengatakan bahwa faktor-faktor terjadinya 

abnormalitas seksual dapat digolongkan ke dalam dua bagian yaitu: 

1)  Faktor internal, abnormalitas seksual yang disebabkan oleh dorongan 

seksual yang abnormal dan abnormalitas seksual yang dilakukan 

dengan cara-cara abnormal dalam pemuasan dorongan seksual. 

2)  Faktor eksternal (sosial), abnormalitas seksual yang disebabkan oleh 

adanya pasangan seks yang abnormal. Kartono (1989: 263) mengatakan 
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bahwa sebab utama pola tingkah laku relasi seksual yang abnormal 

yaitu adanya rasa puas dalam relasi heteroseksual. 

Berdasarkan uraian diatas, maka diambil kesimpulan bahwa 

seseorang menjadi waria (transsexual) disebabkan karena faktor-faktor : (a) 

Faktor biologis, yaitu kelainan yang dipengaruhi oleh hormone seksual dan 

genetik seseorang. Dimana secara garis besar kelainan prkembangan seksual 

telah dimulai sejak dalam kandungan. (b) Faktor psikologis, merupakan 

dorongan atau motivasi yang ada dari dalam individu itu sendiri untuk selalu 

berperilaku dan berpakaian seperti wanita, bermain dengan mainan serta 

teman-teman wanita. Selain itu, keluarga menjadi bagian yang sangat 

penting dalam sosialisasi primer, dimana seseorang pada masa kank-kanak 

mulai dikenalkan dengan nilai-nilai tertentu dari sebuah kebudayaan. Di 

dalam keluarga pola seseorang di bentuk melalui pola asuh dan akhirnya 

menciptakan suatu kepribadian tertentu. Dan tanpa disadari terbentuknya 

seorang waria dapat dipengaruhi oleh adanya perlakuan orangtua yang selalu 

mendorong anak bertingkah laku lembut dan berpakaian seperti wanita, tidak 

adanya figure ayah, adanya hubungan yang terlalu dekat antara ank dengan 

orang tua yang berlawanan jenis kelaminnya, tidak adanya kakak laki-laki 

sebagai contoh dan kurang mendapatkan teman bermain laki-laki. (c) faktor 

sosiologis, dimana seseorang kelainan seksual karena dipengaruhi oleh 

pasangan seks yang abnormal. Jadi seseorang akan mengalami kelainan 

seksual apabila pasangan seksnya memiliki kelainan seksual dan adanya 

budaya dalam lingkungan abnormalitas seksual. 
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2.6.Masyarakat 

2.6.1. Pengertian masyarakat 

Istilah community dapat diterjemahkan sebagai masyarakat yang 

menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Apabila anggota-

anggota sesuatu kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil, 

hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut 

dapat memenuhi kepentingan-kepentingan yang utama. Dapat dikatakan bahwa 

masyarakat menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal pada 

suatu wilayah (dalam arti geografi) dengna batas-batas tertentu dimana faktor 

utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar diantara 

anggotanya dibandingkan penduduk diluar daerah tersebut (Soekanto, 2006: 

132). 

Masyarakat menurut penulis adalah sekelompok manusia yang tinggal 

disuatu tempat dengan waktu yang cukup lama saling bekerja sama sehingga 

mereka dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial 

yang mempunyai kebebasan, tradisi, sikap, dan persatuan yang sama yang 

hidup dalam realitas-realitas baru yang berkembang menurut pola 

perkembangan tersendiri yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa 

identitas bersama. Dalam kajian ini masyarakat yang dimaksud adalah 

masyarakat yang tinggal dikawasan ponpes waria. 
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2.6.2. Ciri- Ciri Masyarakat 

Abdul Syani (2003) menyebutkan masyarakat ditandai dengan ciri-

ciri: 

a. Adanya interaksi 

b. Ikatan pola tingkahlaku yang khas di dalam semua aspek kehidupan yang 

bersifat mantap dan kontinyu. 

c. Adanya rasa identitas terhadap kelompok, dimana individu yang 

bersangkutan menjadi anggota kelompok. 

 

2.7. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir memaparkan mengenai dimensi- dimensi kajian utama 

serta faktor-faktor kunci yang menjadi pedoman kerja baik dalam menyusun 

metode, pelaksanaan dilapangan maupun pembahasan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Kerangka Berpikir Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai pola 

interaksi sosial masyarakat dengan waria yang ada di pondok pesantren waria di 

jogja, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode 

deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 2005:63). 

Sedangkan menurut Moleong Lexy J (2009:6), metode kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-

lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah. Metode penelitian ini dapat digunakan dengan lebih 

banyak segi dan lebih luas dari metode yang lain, dan dapat juga memberikan 

informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai macam masalah.   

Metode penelitian kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan: 

pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan 

langsung dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara 
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langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini 

lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman 

pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2007: 

5). Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan pencarian fakta dengan 

interpretasi yang tepat, memungkinkan mengkaji masalah-masalah normatif 

sekaligus memaparkan temuan di lapangan. 

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 

dengan studi kasus, karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak 

berhubungan dengan angka-angka, akan tetapi menyangkut pendeskripsian, 

penguraian dan penggambaran suatu masalah yang sedang terjadi. Jenis 

penelitian ini termasuk penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu 

selama kurun waktu tertentu dengan cukup waktu mendalam dan menyeluruh 

termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya. Keuntungan menggunakan studi 

kasus ini adalah peneliti mendapatkan informasi yang lebih mendalam sehingga 

dapat menjawab mengapa keadaan itu terjadi dan juga dapat menemukan 

hubungan-hubungan yang tadinya tidak diharapkan.  

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di daerah Notoyudan, Sleman, Jogja. Alasan 

dipilihnya pondok pesantren waria di daerah Sleman, Yogya sebagai lokasi 

penelitian yaitu karena belum pernah ada yang melakukan penelitian ditempat 

tersebut sebelumnya, dan tempat tersebut sangat menarik untuk diteliti. 
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3.3  Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian dalam penelitian ini adalah pengasuh pondok 

pesantren waria, waria, dan masyarakat sekitar untuk mendapatkan data yang 

akurat. 

 

3.4 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yang bersumber pada 

pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui 

keputusan ilmiah maupun keputusan lainnya. (Moleong Lexy J, 2002:65). 

Adapun fokus penelitian ini adalah interaksi sosial masyarakat dengan 

waria yang ada di pondok pesantren waria, yang meliputi: 

1. Pola interaksi sosial yang berlangsung antara masyarakat dengan waria di 

pondok pesantren waria. 

2. Latar belakang waria dipondok pesantren waria. 

3. Persepsi masyarakat tentang pondok pesantren waria. 

4. Solusi untuk mememcahkan masalah yang terjadi di ponpes khusus Al-

Fatah senin kamis. 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Teknik Observasi 

Observasi adalah tindakan atau proses pengambilan informasi melalui 

media pengamatan. Dalam melakukan observasi ini, peneliti menggunakan 

sarana utama indera penglihatan. Melalui pengamatan mata dan kepala sendiri 

seorang peneliti diharuskan melakukan tindakan pengamatan terhadap tindakan 



 

 

 

 

 

 

 

54 

dan perilaku responden di lapangan dan kemudian mencatat atau merekamnya 

sebagai material utama untuk dianalisis (Sukardi, 2006: 49). 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat tentang 

keadaan di lapangan dengan melakukan pengamatan langsung. Hal yang perlu 

diperhatikan ketika melakukan observasi antara lain; pengamat harus selalu ingat 

dan memahami betul apa yang hendak direkam dan dicatat, selain itu juga harus 

bisa membina hubungan baik antara penagamat dan obyek pengamatan (Bungin, 

2008: 116). 

  Observasi ini dilakukan untuk mengamati dan membuat catatan 

deskriptif terhadap latar belakang dan semua kegiatan yang terkait dengan 

interaksi sosial masyarakat dengan waria di pondok pesantren waria sehingga 

dapat diperoleh data yang akurat. 

   Teknik observasi dalam penelitian “pola interaksi sosial masyarakat 

dengan waria di pondok pesantren khusus waria di Jogja“ dilakukan pengamatan 

secara langsung dilapangan, dengan mencari informasi dari informan yaitu para 

santri.  

Kegiatan observasi dilakukan guna mengungkap keadaan waria di 

pondok pesantren khusus waria. Adapun prosedur observasi yang dilakukan 

adalah dengan mengamati aktifitas secara umum bagaimana kehidupan waria di 

daerah Notoyudan, Sleman, Jogja, baik kondisi fisik waria, solidaritas waria, dan 

lain-lain. Untuk melengkapi hasil observasi, peneliti juga menggunakan data 

penelitian dengan tidak mengabaikan kemungkinan penggunaan sumber non 
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manusia seperti dokumen dan catatan-catatan dengan tujuan untuk melengkapi 

data hasil wawancara.  

3.5.2  Teknik Wawancara 

Teknik pengumpul data lain yang sering digunakan oleh para peneliti di 

lapangan adalah teknik wawancara, yaitu pertemuan langsung yang 

direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan 

atau menerima informasi tertentu (Sukardi, 2006:53).  

Wawancara adalah suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara atau responden (Arikunto, 1993:126).  

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan 

seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Metode 

wawancara dilakukan dengan pertimbangan; (a) informasi yang diperoleh dapat 

lebih mendalam karena peneliti mempunyai peluang yang lebih luas untuk 

mengembangkan informasi lebih mendalam; (b) melalui wawancara peneliti 

berpeluang untuk mengetahui lebih mendalam tentang kehidupan waria terutama 

tentang pola interaksi sosialnya. 

Wawancara ini diajukan kepada pengasuh ponpes,waria, dan masyarakat. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terstruktur 

dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur mempunyai tujuan 

untuk mengetahui segala bentuk yang sifatnya mendalam, sebagaimana yang 

telah dirumuskan sebelumnya sesuai dengan permasalahan yang ditetapkan. 

Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan suatu yang mempunyai sifat 
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bebas (santai) dan dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 

informan untuk memberikan keterangan yang diperlukan. 

Peneliti mengadakan wawancara tersetruktur dan wawancara tidak 

terstruktur untuk memperoleh data tentang kehidupan waria terutama tentang 

pola interaksi sosial mereka dengan masyarakat sekitar. Hubungannya dengan 

wawancara mendalam, peneliti tidak hanya percaya begitu saja terhadap apa 

yang dikatakan informan, melainkan perlu mengecek kenyataan dari hasil 

wawancara kepengamatan di lapangan dan informasi dari informan lain. Disini 

peneliti berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada waria dengan cara 

tanya jawab sambil bertatap muka dan berbincang-bincang tanpa menggunakan 

pedoman/ instrument. Beberapa alasan dipilihnya teknik wawancara sebagai 

metode pengumpulan data adalah :  

a. Wawancara akan mengurangi kecurigaan subyek tentang kegunaan dan 

manfaat data yang diungkap. 

b. Suasana keakraban yang terjadi dalam wawancara dimungkinkan 

memperoleh data yang obyektif. 

c. Wawancara peneliti dapat mengetahui kondisi nyata subyek seperti, kondisi 

sosial ekonomi dan kondisi lingkungan subyek. 

3.5.3 Teknik Dokumentasi 

Menurut Guba dan Lincoln (Moleong, 2002:161) dokumentasi adalah 

setiap bahan tertulis ataupun film lain dari record, yang tidak dipersiapkan 

karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen adalah suatu metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan atau 
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pengutipan data dari dokumen yang ada dilokasi penelitian. Dokumen dapat 

berupa surat-surat, buku-buku, arsip, notulen, modul, majalah, dan catatan-

catatan. Adapun teknik dokumentasi digunakan untuk mengungkap pola 

interaksi sosial masyarakat dengan waria di pondok pesantren waria. Jika 

dibanding dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti 

apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap dan belum berubah. 

Alasan memilih teknik dokumentasi adalah: karena dokumentasi 

merupakan sumber data yang stabil, nenunjukkan suatu fakta yang telah 

berlangsung dan mudah didapatkan. Data dari dokumentasi memiliki tingkat 

kepercayaan yang tinggi akan kebenaran atau keabsahan. Dokumentasi sebagai 

sumber data yang kaya untuk memperjelas keadaan atau identitas subyek 

penelitian, sehingga dapat mempercepat proses penelitian. 

 

3.6  Keabsahan Data  

Teknik pemeriksaan keabsahan merupakan suatu strategi yang digunakan 

untuk memeriksa keabsahan data atau dokumen yang didapatkan atau diperoleh 

dari penelitian, supaya hasil penelitiannya benar-benar dapat dipertanggung-

jawabkan dari segala segi (Moleong, 2002: 171). 

Kriteria keabsahan data diterapkan dalam rangka dalam membuktikan 

temuan hasil dilapangan dengan kenyataan yang diteliti dilapangan. Teknik-

teknik yang digunakan untuk melacak atau membuktikan kebenaran atau taraf 

kepercayaan data tersebut bisa melalui ketekunan pengamatan di lapangan 

(persistent observation), triangulasi (tringualation), pengecekan dengan teman 

sejawat (peer debriefing), analisis terhadap kasus-kasus negative (negative case 
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analysis), referensi yang memadai (reverencial adequacy), dan pengecekan 

anggota (member chek). Beberapa teknik teknik tersebut, peneliti menggunakan 

teknik pengamatan lapangan dengan triangulasi pada penelitian pola interaksi 

sosial masyarakat dengan waria di pondok pesantren khusus waria.  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut. Denzin (dalam Moleong, 2009:330) 

membedakan empat macam triangulasi yakni sumber, metode, penyelidik, dan 

teori.  

Peneliti menggunakan triangulasi sumber, dengan pertimbangan bahwa 

untuk memperoleh data yang benar-benar valid, informasi dari subyek harus 

dilakukan cross check dengan subyek lain serta informan lain. Informasi yang 

diperoleh diusahakan dari narasumber yang betul-betul mengetahui tentang 

waria yang dijadikan subyek penelitian. Informasi yang diberikan oleh salah satu 

subyek dalam menjawab pertanyaan peneliti akan di cek ulang dengan jalan 

menanyakan ulang pertanyaan yang sama kepada subyek yang lain. Apabila 

kedua jawaban yang diberikan sama maka jawaban itu dianggap sah.  

Menurut Patton (dalam Moleong, 2009: 331) Triangulasi dengan metode 

yaitu melalui dua strategi pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil 

penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Sedangkan 

triangulasi dengan teori menyatakan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat 

kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. 
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Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai 

pandangan. Dengan kata lain bahwa triangulasi, peneliti dapat me-recheck 

temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, 

atau teori. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, metode dan 

teori. Peneliti melakukan cross check dengan menanyakan kepada subyek lain 

yaitu kepada pengelola atau pengurus ponpes, setelah itu mengecek apakah data 

yang ditemukan di lapangan sesuai dengan teori-teori yang sudah ada.  

 

3.7 Analisis Data  

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah 

karena dengan analisis, data mentah yang dikumpulkan oleh peneliti dapat diberi 

arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian, sehingga 

akan didapat suatu kesimpulan yang benar. 

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2009:248), analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain. 

Berdasarkan rumusan tersebut digarisbawahi bahwa analisis data dalam hal ini 

mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan 

mengkategorikannya. Sedangkan menurut Moleong (dalam Sukardi, 2006:72) 
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analisis data pada umumnya mengandung tiga kegiatan yang saling berkaitan 

yaitu a) kegiatan mereduksi data, b) menampilkan data, c) melakukan verifikasi 

untuk membuat kesimpulan. 

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dengan berbagai sumber yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari 

hasil perolehan data, maka hasil penelitian dianalisis secara tepat agar simpulan 

yang diperoleh tepat pula. proses analisis data memiliki tiga unsur yang 

dipertimbangkan oleh penganalisis yaitu: 

3.7.1 Reduksi data  

Reduksi dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

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

catatan-catatan tertulis dilapangan (Miles dan Huberman, 1992:16). Proses 

analisis data ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber, setelah itu membuat rangkuman setiap pertemuan dengan 

responden dan kemudian peneliti melakukan reduksi data. 

3.7.2 Penyajian data 

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan 

kesimpulan dapat ditarik (Miles dan Huberman, 1992:17). Melihat suatu sajian 

data, penganalisis akan dapat memahami apa yang terjadi, serta memberikan 

peluang bagi penganalisis untuk mngerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan 

lain berdasarkan pemahaman tersebut. 
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Penyajian Data Pengumpulan Data 

Simpulan/Verifikasi Reduksi Data 

3.7.3 Penarikan Simpulan / Verifikasi  

Verifikasi/ penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penting lainnya. 

Untuk dapat menggambarkan dan menjelaskan kesimpulan yang memiliki 

makna, peneliti pada umumnya dihadapkan pada dua kemungkinan strategi 

atau taktik yaitu: a) memaknai analisis spesifik b) menarik serta menjelaskan 

kesimpulan (Sukardi, 2006:73). 

Simpulan akhir dalam proses analisis kualitatif ini tidak akan ditarik 

kecuali setelah proses pengumpulan data berakhir. Simpulan yang ditarik perlu 

diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali.  

       

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Diagram Proses Analisis Data 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum 

 4.1.1 Kondisi Geografis dan Sosial 

Notoyudan adalah salah satu kampung yang berada dalam wilayah 

administratif kelurahan Pringgokusuman, kecamatan Gedongtengen, kota 

Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kampung Notoyudan ini 

terdiri dari 4 rukun warga (RW) dan 19 rukun tangga (RT). Kampung 

Notoyudan ini jika dilihat berdasarkan peta kelurahan Pringgokusuman, maka 

akan tampak batas-batas wilayah kampung Notoyudan, yaitu sebelah utara 

kampung Notoyudan dibatasi oleh kampung Jlagran dan kampung Pringgo, 

sedangkan untuk sebelah timur berbatasan dengan kampung Sutodirjan. 

Kemudian di sebelah selatan kampung Notoyudan berbatasan langsung dengan 

kampung Sanggrahan (Kelurahan Ngampilan), sedangkan di bagian barat 

kampung Notoyudan di batasi oleh sungai Winongo dan kampung Sudagaran 

(Kelurahan Tegalrejo). 

Kampung Notoyudan merupakan salah satu kampung padat penduduk di 

wilayah kelurahan Pringgokusuman. Sebagian besar dari penduduk kampung 

Notoyudan adalah warga pendatang, baik yang berasal dari daerah yang masih 

dalam area provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu sendiri maupun dari 

luar provinsi DIY. Kegiatan perekonomian di kampung Notoyudan berlangsung 

dengan semarak, hal ini dipengaruhi oleh letak kampung Notoyudan yang 
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strategis di tengah Kota Yogyakarta. Namun demikian kesemarakan kegiatan 

perekonomian ini kurang mampu untuk mengangkat perekonomian sebagian 

besar warga Notoyudan yang masih dalam taraf ekonomi menengah ke bawah. 

Aktivitas kegiatan seni dan budaya di kampung Notoyudan pun juga masih 

berjalan dengan baik, hal ini terbukti dengan adanya perkumpulan/ kelompok 

karawitan, keroncong, dan qasidah yang salah satunya ada di RW 25. 

Kemudian yang berkaitan dengan kegiatan sosial-keagamaan, di 

kampung Notoyudan umumnya berlangsung sangat baik. Masih eksisnya 

peranan remaja masjid dalam membina dan mengelola Taman Pendidikan al 

Qur’an, serta masih hidupnya kegiatan rutin pengajian yang digelar oleh ibu- ibu 

menjadi buktinya. Dalam kehidupan/hubungan antar umat beragama pun juga 

demikian, berlangsung sangat harmonis, bahkan di kampung Notoyudan 

(khususnya di RW 24) terdapat tradisi yang luar biasa bagusnya, yaitu setiap 

hari raya Idul Fitri atau tepatnya setelah shalat‟Ied, seluruh warga RW 24 (baik 

yang beragama Islam maupun non-Islam) berkumpul di halaman masjid untuk 

saling berjabat tangan dan maaf memaafkan. Selain itu, di RW 24 ini juga 

terdapat sebuah pondok pesantren khusus waria yang baru didirikan pada 

tanggal 8 Juli 2008. Keberadaan pondok pesantren ini mendapat sambutan dan 

dukungan dari sebagian besar warga RW 24. Beberapa hal inilah yang 

mengindikasikan bahwa kehidupan keberagamaan berlangsung sangat baik 

dengan semangat penuh toleransi dan saling hormat menghormati antar umat 

beragama. 
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4.2  Hasil Penelitian 

  4.2.1 Profil waria di Pondok Pesantren Khusus Al-Fatah Senin- Kamis 

 

Keberadaan sebuah pondok pesantren tidak dapat dilepaskan dari 

komponen-komponen yang membentuknya, yaitu penasehat, pengasuh, dan 

santri. Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di pondok pesantren akan 

tampak betul peran serta mereka dalam membangun eksistensi pondok pesantren 

di tengah masyarakat. Begitu pula halnya di Pondok Pesantren Waria Senin- 

Kamis Notoyudan Yogyakarta ini, para santri, penasehat, dan pengasuh 

berupaya sekuat tenaga untuk membangun eksistensi pondok pesantren di tengah 

masyarakat yang mayoritas masih menganggap waria sebagai komunitas yang 

perlu dijauhi karena identik dengan dunia pelacuran dan perilaku menyimpang. 

Sehingga keberadaan Pondok Pesantren Waria Senin-Kamis ini seringkali 

mendapat tekanan dan sorotan negatif dari beberapa pihak. Meskipun demikian 

adapula beberapa orang yang menyambut baik dan mendukung keberadaan 

pondok pesantren waria ini. 

Berdasarkan hal di atas, maka perlu kiranya untuk diketahui beberapa hal 

yang berkaitan dengan profil waria yang terlibat di dalam Pondok Pesantren 

khusus Al-Fatah Senin-Kamis ini. Adapaun profil tersebut adalah sebagai 

berikut, sesuai dengan pernyataan Maryani, 

Maryani, waria berusia 49 tahun yang berasal dari Yogyakarta, 

merupakan pencetus, pendiri, ketua dan sekaligus santri Pondok Pesantren Waria 

Senin-Kamis. Terlahir dengan nama Maryono, dan diadopsi oleh Harto Wiyardi 

sejak berusia 4 jam. Sejak kecil Maryani sudah memilih atau memposisikan 
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dirinya sebagai seorang perempuan, meskipun secara fisik ia adalah seorang 

pria. Maryani memaparkan,  

”Ketika saya masih kecil, sering dibelikan bapak mainan- maninan laki-

laki, tapi saya selalu menolak dan melemparkan mainan yang bapak 

berikan tersebut. Saya sering minta untuk dibelikan boneka perempuan. 

Oleh karena saya adalah anak satu-satunya yang sangat disayangi, maka 

saya pun dibelikan apapun yang saya mau”. 

 

Ketika beranjak dewasa, perilaku Maryani ini sempat dipertanyakan oleh 

orang tuanya. Namun Maryani tetap kokoh dengan pendiriannya untuk hidup 

sebagai waria (jiwa perempuan yang terkungkung dalam fisik pria). Akhirnya, 

orang tuanya pun memakluminya dan menganggap bahwa itu semua merupakan 

kehendak (takdir) Tuhan. 

Dalam hidupnya, banyak sekali pengalaman hidup yang dialami oleh 

Maryani. Mulai dari keputusannya untuk meninggalkan bangku sekolah dasar, 

pindah agama (dari Katholik ke Islam), sampai dengan kehidupan malamnya. 

Sekarang ini, di samping sibuk mengelola pondok pesantren, Maryani juga 

membuka salonnya kembali yang sudah sekian lama ia tutup. Dari usaha salon 

inilah, ia menghidupi orang tua dan seorang anak perempuan yang diadopsinya 

ketika anak tersebut baru berusia 1 jam. Anak tersebut sekarang sudah berusia 8 

tahun dan duduk di bangku kelas dua SD. 

Wulan, waria 25 tahun sebagai santri merupakan seorang waria yang 

berasal dari tasikmalaya, jawa barat, berprofesi sebagai anggota anggota LSM 

Kabaya (Keluarga Besar Waria Yogyakarta). Wulan inilah salah satu waria yang 

bisa dibilang paling aktif dalam mengikuti kegiatan di pondok pesantren waria 

Senin-Kamis. Selama mengikuti kegiatan, baik itu dzikir maupun shalat, dia 
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memutuskan diri untuk melepas status warianya dan kembali lagi pada 

kodratnya sebagai lelaki. Meskipun secara fisik tubuhnya sudah banyak berubah 

sebagai akibat dari pengaruh suntikan silikon, namun dia sudah membulatkan 

niatnya untuk kembali sebagaimana fitrahnya menjadi seorang laki-laki 

seutuhnya. Berikut pemaparan beliau: 

”Saya sudah merasakan gejala kewariaan ini sejak kecil. Saya lebih senang 

bermain dengan teman perempuan daripada laki-laki. Hal ini berlanjut hingga 

saat ini, meskipun keluarga menentang keras pilihan saya ini. Namun ketika 

ada pondok pesantren waria Senin-Kamis ini, saya sangat bersyukur sekali dan 

saya memutuskan untuk kembali memilih laki-laki sebagai identitas diri. 

Sehingga pada saat mengikuti kegiatan pesantren, saya memilih memposisikan 

diri saya sebagai laki- laki dengan memakai peci dan sarung”.(Wulan) 

 

Tika Aurora waria 22tahun sebagai santri ialah waria asli kelahiran 

Yogyakarta yang sekarang berprofesi sebagai anggota LSM Kebaya. Dalam 

lingkungan keluarganya, status warianya ini sudah direstui, dalam artian tidak 

mendapatkan pertentangan dengan semua keluarganya. Berikut pemaparan 

beliau: 

”Memang pada awalnya ketika saya memutuskan untuk menjadi waria 

ini mendapatkan pertetangan dari keluarga, khususnya dari ibu. Namun 

dengan cara dialogis dan kekeluargaan dan mampu memberikan 

penjelasan yang rasional, akhirnya saya mampu meyakinkan kedua orang 

tua bahwa status waria yang saya sandang tidak seperti yang bapak-ibu 

pikirkan, yaitu waria yang identik keluar malam dan melacurkan diri. Hal 

itu saya buktikan dengan kerja di salon, ikut pelatihan menjahit dan aktif 

bekerja di LSM Kebaya (Keluarga Besar Waria Yogyakarta). Model 

pendekatan seperti itu, ternyata mampu meluluhkan hati keluarga saya, 

sehingga sampai saat ini saya dapat diterima di tengah keluarga tanpa 

melihat status saya sebagai waria”, tutur tika. 

Tika memaparkan bahwa gejala kewariaannya ini muncul sejak ia kecil. 

Ia lebih cenderung senang bermain dengan teman-temannya yang 

perempuan daripada bermain dengan temannya yang laki-laki. Hal ini 

berlanjut ketika ia menginjak usia remaja, atau tepatnya ketika ia duduk 

di bangku SMP dan SMA. Ia mempunyai teman perempuan yang lebih 

banyak daripada teman laki-laki. Dan ketika itu ia sudah mulai suka 

berdandan. 
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Ketika di sekolah ia berpenampilan sebagaimana seorang laki- laki 

umumnya, namun ketika di luar lingkungan sekolah ia lebih suka 

berpenampilan layaknya perempuan. Perilaku Tika ini pun ternyata juga 

diketahui oleh teman-teman dan guru-guru di sekolahnya. Dan mereka 

tidak mempermasalahkanya selama ia tidak mengganggu/melanggar tata 

tertib sekolah (Tika) 

 

4.2.2 Pola Interaksi Sosial Antara Waria dengan Masyarakat di Ponpes Khusus 

Al-Fatah Senin Kamis 

 

Menurut pemaparan Maryani sebagai pengasuh dan pendiri ponpes 

kerjasama yang terjadi antara waria dengan masyarakat sangat baik, tidak 

pernah adanya pertikaiaan ataupun permasalahan yang serius diantara kami. 

Kerjasama yang terjalin biasanya kerjasama dalam membangun desa dan 

ponpes, seperti kerjabakti, gotongroyong, dan lain-lain. 

Menurut pemaparan masyarakat kerjasama yang terjalin sangat baik. 

Para waria selalu antusias dengan kegiatan yang diadakan oleh masyarakat, 

dan mereka selalu ikut kegiatan tersebut, contohnya seperti kerjabakti, 

pengajian rutinan, dan lain-lain, berikut pemaparan beliau: "Saya sebagai 

masyarakat selalu menjalin kerjasama dengan para waria dan pengasuh dengan 

baik"(Seno) 

Dalam akomodasi antara waria dengan masyarakat tidak mengalami 

kendala-kendala. Adaptasi waria dalam masyarakat cukup baik, karna 

masyarakat yang ramah dan tidak pernah membuat masalah dengan para waria 

di pondok pesantren. Dalam kehidupan pasti ada yang suka ada yang tidak, 

apa lagi menilai seorang waria, tapi masyarakat sekitar bisa menerima adanya 

ponpes khusus waria ini, berikut pemaparan beliau: 
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"antara waria dengan masyarakat tidak pernah ada persaingan dalam bentuk 

apapun, begitu juga sebaliknya, dan antara waria dengan waria juga jarang 

terjadi persaingan satu sama lain, kalaupun ada itu langsung 

diselesaikan"(Maryani) 

Asimilasi ada dua unsur yaitu toleransi dan perubahan dalam hubungan 

sosial. Hasil penelitian yang saya dapat dilapangan toleransi antara waria 

dengan masyarakat cukup baik, saling mengerti satu sama lain. dalam hal 

perubahan sosial yang terjadi yaitu perbedaan kebudayaan antara waria dengan 

masyarakat, seperti waktu sholat, dan lain-lain, berikut pemaparan beliau: 

"masyarakat disini sangat mengerti keadaan kami, walau kami waria 

mereka tidak pernah mengolok-ngolok atau menghina kami. Kami sering 

sholat berjama'ah di masjid, waktu mereka melihat kami memakai rukuh 

mereka bisa terima itu tanpa ada yang menegurnya"(wulan) 

Persaingan yang terjadi antara waria dengan masyarakat jarang sekali 

ditemui, karna masyarakat yang terlalu cuek dengan apapun yang dilakukan 

waria. Waria juga tidak pernah merasa bersaing dengan masyarakat. Antara 

waria dengan waria sering terjadi persaingan karna tiap manusia pasti ada rasa 

iri dengan individu lain, berikut pemaparan beliau: 

"persaingan antara waria dengan waria sering terjadi, tapi di ponpes ini 

kami diajarkan untuk tidak bersaing antara sesama, mami Maryani selalu 

mengajarkan kita itu saling membantu dan menolong, tidak ada persaingan 

atau permusuhan"(wulan) 

Kontraversi disini meliputi pertikaian dan pertentangan, pertikaian  

yang terjadi antara waria dengan masyarakat sekitar belum pernah terjadi sama 

sekali. Waria yang sibuk dengan kegiatannya dan masyarakat yang terlalu 

cuek sehingga diantara waria dan masyarakat tidak pernah bertikai, berikut 

pemaparan beliau: "kalau bertikai menurut saya tidak pernah, karna kami 

disini tidak pernah menyimpang" 

Pertentangan yang terjadi antara waria dengan masyarakat tidak pernah 



 

 

 

 

 

 

 

69 

terjadi, tapi kalau beda pendapat sering terjadi dan itu wajar dalam kehidupan 

sehari-hari, berikut pemaparan beliau: "perbedaan pendapat itu wajar terjadi 

mbak, tapi langsung diselesaikan saat itu juga" 

4.2.3 Persepsi Masyarakat Tentang Ponpes Waria 

 

Persepsi masyarakat sekitar tentang ponpes khusus Al-Fatah senin 

kamis yaitu ada yang negatif ada juga yang positif, tergantung dari sisi mana 

mereka menilainya. Banyak masyarakat yang beranggapan kalau itu sangat 

baik dan berguna buat para waria, ada juga yang beranggapan kalau itu 

menyimpang dalam agama islam. Alasan pengasuh mendirikan ponpes khusus 

ini pasti ada baik dan buruknya, baiknya yaitu agar para waria ingat dengan 

Allah swt dengan cara beribadah, bersedekah, ngaji bersama, dzikir bersama, 

untuk bekal di akhirat nanti. Sedangkan buruknya yaitu persepsi masyarakat 

yang menganggap bahwa kelompok waria itu sebagai pelacur dan ponpes itu 

sebagai tempat lokalisasi.  

Waria sebagai dari anggota masyarakat, seringkali mendapatkan 

stigma negatif dari sebagian besar masyarakat pada umumnya. Hal ini 

dikarenakan, dunia yang identik dengan dunia pelacuran. Selain itu, waria juga 

dianggap sebagai suatu perilaku yang menyimpang, yang perlu dijauhkan dari 

masyarakat normal. Permasalahan waria tidak hanya sampai di situ saja, dalam 

praktik peribadatan, seperti shalat berjama'ah di masjid/mushola, atau acara 

pengajian/mujahadah, seringkali waria memperoleh perlakuan yang tidak 

menyenangkan dari sebagian masyarakat.  

"seringkali masyarakat memandang kami negatif, yang identik dengan 

pelacuran (nyebong). Inilah yang menyebabkan kami enggan beribadah 
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bersama dengan mereka. Namun meskipun demikian kami tetap juga 

manusia, yang diberi kehidupan dan rejeki sama Allah, oleh karena itu kami 

tetap beribadah kepada Allah, lagipula suatu saat Allah pasti memanggil 

kami, jadi kami harus mempersiapkan bekal untuk naik krendo (kereta 

jenazah), sebelum Allah benar-benar memanggil. Waria memang berada 

pada posisi yang sulit, beribadah salah, tidak beribadah malah tambah salah. 

Saya beruntung juga ada di desa notoyudan yang masyarakatnya tidak 

pernah mempermasalahkan keadaan kami disini. Mereka malah mendukung 

adanya ponpes waria yang saya dirikan"(Maryani) 

4.2.4  Solusi pemecahan masalah tentang ponpes khusus al-Fatah Senin Kamis 

 

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa kehidupan waria 

senantiasa identik dengan dunia prostitusi, perilaku menyimpang dan orientasi 

seksual yang cenderung menyukai sesama jenis (homoseksualitas), oleh 

karena itu, upaya waria untuk dapat berintegrasi dengan lingkungan sosialnya 

senantiasa mendapat hambatan/kendala. Disamping kendala dalam 

bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya, kendala sosial waria juga terjadi 

ketika waria masuk dalam ranah ritual keagamaan, seperti sholat. Pada 

umumnya, dalam mengerjakan ibadah shalat, waria cenderung menempatkan 

dirinya sebagai perempuan, sehingga mereka menentukan pilihan untuk 

memakai mukena dan menempati shaf perempuan. Hal yang demikian ini 

tentu saja menimbulkan permasalahan. Pasalnya, dalam konteks Islam, waria 

masuk dalam kategori laki-laki yang semestinya memakai sarung atau celana 

panjang yang bisa menutupi auratnya, bukan malah memakai mukena. Oleh 

karena itu waria seringkali mendapat perlakuan yang cenderung tidak humanis 

dari sebagian masyarakat, yaitu pelarangan datang ke masjid atau bahkan 

pengusiran dari masjid.  

Permasalahan waria yang begitu kompleks ini, perlu kiranya dipahami 

dan dilihat dari berbagai sudut pandang, karena hanya dengan menggunakan 
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pemahaman (sudut pandang) yang komprehensif, permasalahan waria ini tidak 

hanya sekedar menjadi hitam putih, benar salah, atau laknat kodrat.   

 Dalam penelitian ini masalah yang terjadi yaitu pro dan kontra soal 

pandangan masyarakat tentang ponpes waria. Ada sebagian masyarakat yang 

menilai positif, ada juga yang negatif, tergantung dari sisi mana mereka 

menilainya. Ada beberapa solusi untuk memecahkan masalah soal persepsi 

masyarakat yang pro dan kontra yaitu: (a) Musyawarah yang dimaksut disini 

adalah dengan membicarakan persoalan yang ada secara bersama-sama, antara 

waria dengan masyarakat untuk mendapatkan kesepakatan bersama, (b) 

mencari jalan keluar, pengasuh dan para waria menyadari bahwa 

keberadaannya mungkin dianggap tabuh oleh sebagian orang, tapi dalam 

menyikapi hal ini mereka mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikannya 

yaitu dengan cara mencari jalan keluar bersama antara waria dan masyarakat. 

Berikut menurut penuturan Maryani: 

"tiap manusia pasti mengalami permasalahan, apa lagi kami para waria, pasti 

ada sebagian masyarakat yang tidak suka dengan kami, pro dan kontra, 

positif dan negatif, biasanya ya menyelesaikannya dengan musyawarah dan 

mencari jalan keluar" 

4.3 Pembahasan  

 4.3.1 Profil Waria Dalam Ponpes Khusus Al-Fatah Senin Kamis  

a.  Pengertian Waria 

Bastaman dkk (2004:168) mengatakan bahwa transsexual yaitu 

keinginan untuk hidup dan diterima sebagai anggota kelompok lawan jenis, 

biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman atau tidak sesuai dengan jenis 

kelamin anatomisnya, dan menginginkan untuk membedah jenis kelamin serta 

menjalani terapi hormonal agar tubuhnya sepadan dengan jenis kelamin yang 
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diinginkan. Kartono (1989:226) mengatakan bahwa transsexual ialah gejala 

merasa memiliki seksualitas yang berlawanan dengan struktur fisiknya. 

Koeswinarno (2005:12) mengatakan bahwa seorang transsexual secara psikis 

merasa dirinya tidak cocok dengan alat kelamin fisiknya sehingga mereka 

memakai pakaian atau atribut lain dari jenis kelamin yang lain. Sue (1986:338) 

mengatakan bahwa transsexual yaitu seseorang yang merasa memiliki kelamin 

yang berlawanan dimana terdapat pertentangan antara identitas jenis kelamin 

dan jenis kelamin biologisnya. Crooks (1983:36) menjelaskan bahwa 

transsexual adalah seseorang yang mempunyai identitas jenis kelamin sendiri 

yang berlawanan dengan jenis kelamin biologisnya. Transsexual biasanya 

cenderung menunjukkan perselisihan dengan peran jenis kelamin di usia 

muda. Laki- laki yang memperlihatkan minat dan sifat- sifat yang dianggap 

feminin dan mereka seringkali disebut “banci” oleh teman- teman sebaya 

mereka. Seseorang yang cenderung menjadi transsexual biasanya lebih suka 

bermain dengan perempuan dan menghindari kegiatan yang kasar dan kacau. 

Supratiknya (1995:96) mendefinisikan transsexual sebagai gangguan kelainan 

dimana penderita merasa bahwa dirinya terperangkap di dalam tubuh lawan 

jenisnya, Sedangkan Puspitosari (2005:10) mendefinisikan transsexual sebagai 

seseorang yang secara jasmaniah jenis kelaminnya laki- laki namun secara 

psikis cenderung berpenampilan wanita. Danandjaja (Puspitosari, 2005:11) 

menyatakan bahwa transsexual adalah kaum homo yang mengubah bentuk 

tubuhnya dapat menjadi serupa dengan lawan jenis. Jika yang jantan 
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mengubah dadanya dengan membuang penis serta testisnya dan membentuk 

lubang vagina. Alasan responden menjadi waria yaitu, berikut penuturannya: 

”Saya sudah merasakan gejala kewariaan ini sejak kecil. Saya lebih senang 

bermain dengan teman perempuan daripada laki-laki. Hal ini berlanjut hingga 

saat ini, meskipun keluarga menentang keras pilihan saya ini. Namun ketika 

ada pondok pesantren waria Senin-Kamis ini, saya sangat bersyukur sekali 

dan saya memutuskan untuk kembali memilih laki-laki sebagai identitas diri. 

Sehingga pada saat mengikuti kegiatan pesantren, saya memilih 

memposisikan diri saya sebagai laki- laki dengan memakai peci dan 

sarung”.(Wulan) 

 

"Tika memaparkan bahwa gejala kewariaannya ini muncul sejak ia kecil. Ia 

lebih cenderung senang bermain dengan teman-temannya yang perempuan 

daripada bermain dengan temannya yang laki-laki. Hal ini berlanjut ketika ia 

menginjak usia remaja, atau tepatnya ketika ia duduk di bangku SMP dan 

SMA. Ia mempunyai teman perempuan yang lebih banyak daripada teman 

laki-laki. Dan ketika itu ia sudah mulai suka berdandan. Ketika di sekolah ia 

berpenampilan sebagaimana seorang laki- laki umumnya, namun ketika di 

luar lingkungan sekolah ia lebih suka berpenampilan layaknya perempuan. 

Perilaku Tika ini pun ternyata juga diketahui oleh teman-teman dan guru-

guru di sekolahnya. Dan mereka tidak mempermasalahkanya selama ia tidak 

mengganggu/melanggar tata tertib sekolah"(Tika) 

 

4.3.2 Pola Interaksi Sosial Antara Waria Dengan Masyarakat 

 a. Pola Interaksi Sosial 

Menurut Amin Akhsani dalam penelitian tentang pola interaksi sosial dan 

konsep pendidikan agama islam dikalangan waria Kabupaten Semarang (2009) 

menyatakan bahwa pola interaksi sosial adalah pengaruh timbal balik antara 

individu dengan golongan di dalam usaha mereka untuk memecahkan 

persoalan yang dihadapinya dan di dalam usaha mereka untuk mencapai 

tujuannya. Interaksi selalu dikaitkan dengan istilah sosial dalam ilmu sosiologi. 

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial ( yang juga dapat dinamakan 

proses sosial ), oleh karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya 

aktivitas-aktivitas sosial. Bentuk lain dari proses sosial hanya merupakan 
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bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-

hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang 

perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang 

perorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu maka 

interaksi sosial dimulai pada saat itu. 

b. Bentuk-Bentuk Pola Interaksi Sosial 

Gillin dan Gillin dalam Soekanto (2006:308) menggolongkan proses 

sosial akan terjadi akibat adanya interaksi sosial menjadi dua macam yaitu 

proses asosiatif dan proses disasosiatif. 

4.3.2.1 Pola interaksi asosiatif 

a) Kerja Sama (Cooperation)  

Suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia 

untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerja sama 

tersebut berkembang apabila orang dapat digerakan untuk mencapai suatu 

tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut di kemudian 

hari mempunyai manfaat bagi semua. Juga harus ada iklim yang 

menyenangkan dalam pembagian kerja serta balas jasa yang akan diterima. 

Dalam perkembangan selanjutnya, keahlian-keahlian tertentu diperlukan bagi 

mereka yang bekerja sama supaya rencana kerja samanya dapat terlaksana 

dengan baik. Kerja sama timbul karena orientasi orang-perorangan terhadap 

kelompoknya (yaitu in-group-nya) dan kelompok lainnya (yang merupakan 

out-groupnya). Kerja sama akan bertambah kuat jika ada hal-hal yang 
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menyinggung anggota/perorangan lainnya. Dalam kerjasama yang terjadi 

antara waria dengan masyarakat yaitu, berikut penuturannya: 

"kerjasama yang terjadi antara waria dengan masyarakat sangat baik, kita 

saling tolong menolong dan gotong royong"(Wulan) 

"Kerjasama yang terjalin sangat baik, masyarakat disini cuek-cuek, jadi 

tidak ada yang pernah bikin masalah dengan kami, masyarakat kebanyakan 

sering membantu kami"(maryani) 

"Saya sebagai masyarakat selalu menjalin kerjasama dengan para waria dan 

pengasuh dengan baik"(Seno) 

 

b)  Akomodasi (Accomodation)  

Pengertian Istilah Akomodasi dipergunakan dalam dua arti: menujuk 

pada suatu keadaan dan untuk menunjuk pada suatu proses. Akomodasi 

menunjuk pada keadaan, adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara 

orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan 

norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. 

Sebagai suatu proses akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk 

meredakan suatu pertentangan yaitu usaha-usaha manusia untuk mencapai 

kestabilan. Menurut Gillin dan Gillin dalam soekanto (2006: 310) akomodasi 

adalah suatu perngertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk 

menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang sama 

artinya dengan adaptasi dalam biologi. Dalam akomodasi adaptasi waria 

dengan masyarakat sekitar seperti apa, berikut penuturannya: 

"menurut saya sebagai pengasuh ponpes khusus waria, adaptasi yang terjadi 

antara waria dengan masyarakat sekitar sangat baik, masyarakat banyak yang 

mendukung adanya ponpes waria, ya walaupun ada yang tidak suka 

juga"(maryani) 
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c) Asimilasi (Assimilation) 

Menurut Harsosmanwedi dalam buku sosiologi SMA (2012) Asimilasi 

adalah proses sosial yang timbul bila ada golongan-golongan manusia dengan 

latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul langsung secara 

intensif untuk waktu yang lama sehingga kebudayaan-kebudayaan tadi masing-

masing berubah wujudnya menjadi kebudayaan campuran. Asimilasi 

merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Ia ditandai dengan adanya usaha-

usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan 

atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk 

mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan 

memerhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Proses Asimilasi timbul bila 

ada kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya orang-

perorangan sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan 

intensif untuk waktu yang lama sehingga kebudayaan-kebudayaan dari 

kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling 

menyesuaikan diri. 

"antara waria dengan masyarakat itu saling adanya toleransi satu sama lain 

yang terjalin sangat baik, ada sebagian masyarakat yang cuek, ada juga yang 

ikut campur"(Maryani). 

 

d) Persaingan (Competition) 

Menurut Harsosmanwedi dalam buku Sosiologi SMA (2012) 

persaingan atau competition dapat diartikan sebagai suatu proses sosial di mana 

individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui 

bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat 
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perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara 

menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada 

tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Persaingan atau competition 

dapat diartikan sebagai suatu proses sosial dimana individu atau kelompok 

manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan 

yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik 

perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara menarik perhatian 

publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa 

mempergunakan ancaman atau kekerasan. 

"antara waria dengan masyarakat tidak pernah ada persaingan dalam bentuk 

apapun, begitu juga sebaliknya, dan antara waria dengan waria juga jarang 

terjadi persaingan satu sama lain, kalaupun ada itu langsung 

diselesaikan"(Maryani). 

 

e) Kontraversi (Contravetion) 

Kontravensi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk proses sosial 

yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian.  

Bentuk kontraversi dalam buku sosiologi (2011:10) menurut Leo von 

Wiese dan Howard Becker ada lima, yang umum meliputi perbuatan seperti 

penolakan, keengganan, perlawanan, perbuatan menghalang-halangi, protes, 

gangguang-gangguan, kekerasan, pengacauan rencana yang sederhana seperti 

menyangkal pernyataan orang lain di muka umum, memaki-maki melalui surat 

selebaran, mencerca, memfitnah, melemparkan beban pembuktian pada pihak 

lain, dst. yang intensif, penghasutan, menyebarkan desas desus yang 

mengecewakan pihak lain yang rahasia, mengumumkan rahasian orang, 
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berkhianat. yang taktis, mengejutkan lawan, mengganggu dan membingungkan 

pihak lain. 

"menurut saya tidak pernah adanya pertikaian yang terjadi antara waria 

dengan waria, waria dengan masyarakat, dan pengasuh dengan 

waria"(Maryani) 

"selama saya disini belum pernah bertikai dengan masyarakat atau sesama 

waria, karna saya selalu baik dengan yang lain, dengan masyarakat juga. Ya 

walaupun masyarakat ada yang tidak suka dengan kami tapi kami baik 

dengan mereka"(Wulan) 

f) Pertentangan (Conflict) 

Menurut Maryati dalam buku Sosiologi jilid 1 (2007: 11) pertentangan 

yaitu (pertikaian atau conflict) Pribadi maupun kelompok menyadari adanya 

perbedaan-perbedaan misalnya dalam ciri-ciri badaniyah, emosi, unsur-unsur 

kebudayaan, pola-pola perilaku, dan seterusnya dengan pihak lain. 

Pertentangan (Pertikaian atau conflict) Pribadi maupun kelompok menydari 

adanya perbedaan-perbedaan misalnya dalam ciri-ciri badaniyah, emosi, unsur-

unsur kebudayaan, pola-pola perilaku, dan seterusnya dengan pihak lain. Ciri 

tersebut dapat mempertajam perbedaan yang ada hingga menjadi suatu 

pertentangan atau pertikaian. Pertentangan dapat pula menjadi sarana untuk 

mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. 

Timbulnya pertentangan merupakan pertanda bahwa akomodasi yang 

sebelumnya telah tercapai. Pertentangan mempunyai beberapa bentuk khusus: 

1.  Pertentangan pribadi  

2.  Pertentangan Rasial: dalam hal ini para pihak akan menyadari betapa 

adanya perbedaan antara mereka yang menimbulkan pertentangan  
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3. Pertentangan antara kelas-kelas sosial: disebabkan karena adanya 

perbedaan kepentingan  

4. Pertentangan politik: menyangkut baik antara golongan-golongan dalam 

satu masyarakat, maupun antara negara-negara yang berdaulat  

5. Pertentangan yang bersifat internasional: disebabkan perbedaan-perbedaan 

kepentingan yang kemudian merembes ke kedaulatan negara. 

"perbedaan pendapat itu pasti ada, tapi kita tidak pernah bertentang 

mempersoalkan perbedaan itu, kita selalu membicarakannya secara 

terbuka dan dewasa agar tidak terjadi salah paham dan menjadikan 

keadaan tidak baik"(maryani) 

"setau saya antara waria dengan waria mengalami perbedaan pendapat 

sampai mengalami pertentangan itu pernah, tapi kalau dengan masyarakat 

setau saya belum pernah karena kami dengan masyarakat sangat baik dan 

masyarakat juga baik dengan kami"(Wulan) 

4.3.3 persepsi masyarakat tentang ponpes waria 

Waria sebagian dari anggota masyarakat, seringkali mendapatkan stigma 

negatif dari sebagian besar masyarakat pada umumnya. Hal ini dikarenakan, 

dunia yang identik dengan dunia pelacuran. Selain itu, waria juga dianggap 

sebagai suatu perilaku yang menyimpang, yang perlu dijauhkan dari masyarakat 

normal. Permasalahan waria tidak hanya sampai di situ saja, dalam praktik 

peribadatan, seperti shalat berjama'ah di masjid/mushola, atau acara 

pengajian/mujahadah, seringkali waria memperoleh perlakuan yang tidak 

menyenangkan dari sebagian masyarakat.  

 Persepsi atau pandangan masyarakat tentang ponpes waria berbeda-

beda, ada yang positif ada juga yang negatif, tergantung mereka menilai dari sisi 

mana. Dilingkungan sekitar ponpes masyarakatnya banyak yang mendukung ada 

ponpes waria di daerahnya. Seperti yang dipaparkan oleh Maryani, 
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"seringkali masyarakat memandang kami negatif, yang identik dengan 

pelacuran (nyebong). Inilah yang menyebabkan kami enggan beribadah 

bersama dengan mereka. Namun meskipun demikian kami tetap juga manusia, 

yang diberi kehidupan dan rejeki sama Allah, oleh karena itu kami tetap 

beribadah kepada Allah, lagipula suatu saat Allah pasti memanggil kami, jadi 

kami harus mempersiapkan bekal untuk naik krendo (kereta jenazah), sebelum 

Allah benar-benar memanggil. Waria memang berada pada posisi yang sulit, 

beribadah salah, tidak beribadah malah tambah salah. Saya beruntung juga ada 

di desa notoyudan yang masyarakatnya tidak pernah mempermasalahkan 

keadaan kami disini. Mereka malah mendukung adanya ponpes waria yang 

saya dirikan"   

    Banyak masyarakat yang mendukung adanya ponpes waria ini, 

contohnya Heri, dia merasa bangga sekali terhadap para waria yang tergabung 

dalam pondok pesantren waria ini. Heri berpendapat, 

”Sesungguhnya ini adalah awal yang baik bagi waria dalam uasahanya untuk 

mendekatkan diri kepada Allah. Karena, pada hakikatnya manusia diciptakan 

untuk beribadah kepada sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Selain itu, dengan 

keberadaan pondok pesantren ini, paling tidak telah membuktikan bahwa 

waria itu juga punya sisi positif, dan tidak melulu identik dengan hal-hal yang 

negatif saja sebagaimana pandangan masyarakat pada umumnya”. 

 

4.3.4 Solusi Pemecahan Masalah 

Keberadaan sebuah pondok pesantren khusus waria ini tidak luput dari 

bahan pembicaraan dan sorotan masyarakat luas. Setiap masyarakat yang tau 

tentang ponpes waria ini pasti mempunyai pikiran positif dan negatif 

tergantung dari cara pandang masyarakat tersebut. Banyak masyarakat yang 

menganggap bahwa ponpes waria itu sangat diperlukan oleh waria dan ada juga 

yang beranggapan bahwa komunitas meraka itu aneh, menyimpang, dan perlu 

dijauhi. Semakin banyaknya persepsi negatif dan positif yang beredar di 

masyarakat maka sebaiknya dicarikan solusi pemecahan masalah tersebut. 

Permasalahan waria yang begitu kompleks ini, perlu kiranya dipahami dan 

dilihat dari berbagai sudut pandang, karena hanya dengan menggunakan 

pemahaman (sudut pandang) yang komprehensif, permasalahan waria ini tidak 
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hanya sekedar menjadi hitam putih, benar salah, atau laknat kodrat. Cara 

memecahkan solusi yang beredar di masyarakat yaitu dengan cara musyawarah 

untuk mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah yang ada. Dalam hal ini 

pengasuh ponpes butuh dukungan dari masyarakat untuk menyelesaikan 

masalah yang ada. Adapun solusi pemecahannya yaitu: (a) Musyawarah yang 

dimaksut disini adalah dengan membicarakan persoalan yang ada secara 

bersama-sama, antara waria dengan masyarakat untuk mendapatkan 

kesepakatan bersama, (b) Pengasuh dan para waria menyadari bahwa 

keberadaannya mungkin dianggap tabuh oleh sebagian orang, tapi dalam 

menyikapi hal ini mereka mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikannya 

yaitu dengan cara mencari jalan keluar bersama antara waria dan masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan di atas 

dapat disimpulkan: 

5.1.1 Pola interaksi sosial yang terjadi antara waria dengan masyarakat yaitu melalui 

beberapa bentuk-bentuk yang digolongkan menjadi dua yaitu proses asosiatif 

dan proses disasosiatif. Dalam proses asosiatif ada kerjasama, akomodasi, 

asimilasi. Sedangkan proses disasosiatif ada persaingan, kontraversi, dan 

pertentangan. Dalam pelaksanaannya dilapangan pola interaksi sosial yang 

terjadi antara masyarakat dengan waria sanagt baik dan masyarakat sekitar 

ponpes sangat mendukung didirikannya ponpes waria di desanya. 

5.1.2 Persepsi masyarakat sekitar ponpes khusus Al-Fatah senin kamis yaitu ada 

yang negatif ada juga yang positif, tergantung dari sisi mana mereka 

menilainya. Banyak masyarakat yang beranggapan kalau itu sangat baik dan 

berguna buat para waria, ada juga yang beranggapan kalau itu menyimpang 

dalam agama islam. Alasan pengasuh mendirikan ponpes khusus ini pasti ada 

baik dan buruknya, baiknya yaitu agar para waria ingat dengan Allah swt 

dengan cara beribadah, bersedekah, ngaji bersama, dzikir bersama, untuk bekal 

di akhirat nanti. Sedangkan buruknya yaitu persepsi masyarakat yang 

menganggap bahwa kelompok waria itu sebagai pelacur dan ponpes itu sebagai 

tempat lokalisasi. 
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5.1.3 Solusi pemecahan masalah tentang ponpes khusus Al-Fatah senin kamis yaitu 

dengan mengadakan musyawarah untuk mencari jalan keluar terhadap 

masalah-masalah yang terjadi, contohnya yaitu seperti masalah persepsi 

masyarakat tetang ponpes waria, maka pengasuh, para waria, dan masyarakat 

mengadakan pertemuan untuk membahas masalah-masalah yang terjadi. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, berikut ini penulis sampaikan 

saran-saran yang ditujukan kepada: 

5.2.1. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 

Departemen Agama, dan MUI: hendaknya senantiasa lebih memperhatikan dan 

ikut memantau atau bahkan terlibat dalam pondok pesantren khusus Al-Fatah 

Senin Kamis sebagai salah satu lembaga pendidikan non-formal, agar mampu 

berkembang menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam yang mampu 

memberdayakan masyarakat, dalam hal ini kaum waria. 

5.2.2. Pengurus pondok pesantren khusus Al-Fatah Senin Kamis di Yogyakarta: 

hendaknya tetap melaksanakan aktivitas/kegiatan pondok pesantren 

sebagaimana biasanya, namun harus lebih sistematis dan memperbaiki pola 

koordinasinya dengan pihak-pihak yang menaungi komunitas waria. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT 

POLA INTERAKSI SOSIAL WARIA DAN MASYARAKAT (STUDI KASUS 

DI PONDOK PESANTREN KHUSUS "AL-FATAH SENIN KAMIS" DI DESA 

NOTOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA) 

No Fokus Sub Fokus Unsur-unsur No. Item 

1. Profil 

responden 

Identitas 

responden 

1. Nama lengkap 

2. Tempat tinggal 

3. Pendidikan 

4. Pekerjaan 

5. Umur 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola 

Interaksi 

Sosial 

1. Kerjasama 1. Macam-macam 

kerjasama yang 

dilakukan waria dengan 

masyarakat 

2. Kerjasama yang 

dilakukan waria dengan 

waria 

3. Kerjasama yang 

dilakukan antara 

pengasuh dengan waria 

 

2. Akomodasi 1. Adaptasi waria dalam 

masyarakat 

2. Penyelesaian masalah 

antara waria dengan 

masyarakat 

 

3. Asimilasi 1. Toleransi antara waria 

dengan masyarakat 

2. Perubahan dalam 

hubungan sosial antara 

waria dengan 

masyarakat 

 

4. Persaingan 1. Persaingan kebudayaan 

antara waria dengan 

masyarakat 

2. Persaingan antara waria 

dengan waria 

3. Persaingan antara waria 

dengan masyarakat 

 

5. Kontraversi 1. Pertikaian yang terjadi 

antara waria dengan 

masyarakat 

2. Pertentangan yang 

terjadi antara waria 
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dengan waria 

3. Pertentangana yang 

terjadi anatara waria 

dengan masyarakat 

6. pertentangan 

 

1. perbedaan pendapat 

antara waria dengan 

masyarakat 

2. perbedaan pendapat 

antara waria dengan 

waria 

3. perbedaan kepentingan 

antara waria dengan 

masyarakat 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persepsi 

masyarakat 

tentang 

Ponpes 

waria 

1. Kontroversi 

yang terjadi 

dimasyarakat 

tentang 

ponpes waria 

1. Terjadinya pro dan 

kontra tentang ponpes 

waria 

2. peran masyarakat 

terhadap ponpes waria 

 

2. Baik 

buruknya 

ponpes waria 

dimata 

masyarakat 

1. Pandangan positif 

masyarakat tentang 

ponpes waria 

2. Pandangan negatif 

masyarakat tentang 

ponpes waria 

 

4.  Solusi 

pemecahan 

masalah 

1. Musya

warah 

antara 

masyara

kat 

dengan 

waria 

1. Mencari jalan keluar 

terhadap masalah yang 

ada 

2. Dukungan masyarakat 

terhadap ponpes waria 
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KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENGASUH 

POLA INTERAKSI SOSIAL WARIA DAN MASYARAKAT (STUDI KASUS 

DI PONDOK PESANTREN KHUSUS "AL-FATAH SENIN KAMIS" DI DESA 

NOTOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA) 

No Fokus Sub Fokus Unsur-unsur No. Item 

1. Profil 

responden 

Identitas 

responden 

1. Nama lengkap 

2. Tempat tinggal 

3. Pendidikan 

4. Pekerjaan 

5. Umur 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola 

Interaksi 

Sosial 

1. Kerjasama 1. Macam-macam 

kerjasama yang 

dilakukan waria 

dengan masyarakat 

2. Kerjasama yang 

dilakukan waria 

dengan waria 

3. Kerjasama yang 

dilakukan antara 

pengasuh dengan waria 

 

2.Akomodasi 1. Adaptasi waria dalam 

masyarakat 

2. Penyelesaian masalah 

antara waria dengan 

masyarakat 

 

3.Asimilasi 1. Toleransi antara waria 

dengan masyarakat 

2. Perubahan dalam 

hubungan sosial antara 

waria dengan 

masyarakat 

 

3.Persaingan 1. Persaingan kebudayaan 

antara waria dengan 

masyarakat 

2. Persaingan antara 

waria dengan waria 

3. Persaingan antara 

waria dengan 

masyarakat 

 

4.Kontraversi 1. Pertikaian yang terjadi 

antara waria dengan 

masyarakat 

2. Pertentangan yang 
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terjadi antara waria 

dengan waria 

3. Pertentangana yang 

terjadi anatara waria 

dengan masyarakat 

4.pertentangan 

 

1. perbedaan pendapat 

antara waria 

masyarakat 

2. perbedaan pendapat 

antara waria dengan 

waria 

3. perbedaan kepentingan 

antara waria dengan 

masyarakat 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persepsi 

masyarakat 

tentang 

Ponpes 

waria 

1. Kontroversi 

yang terjadi 

dimasyaraka

t tentang 

ponpes 

waria 

1. Terjadinya pro dan 

kontra tentang ponpes 

waria 

2. peran masyarakat 

terhadap ponpes waria 

 

2. Baik 

buruknya 

ponpes 

waria 

dimata 

masyarakat 

1. Pandangan positif 

masyarakat tentang 

ponpes waria 

2. Pandangan negatif 

masyarakat tentang 

ponpes waria 

 

4.  Solusi 

pemecahan 

masalah 

3. Musyawarah 

antara 

masyarakat 

dengan 

waria 

1. Mencari jalan keluar  

2. Dukungan masyarakat 

terhadap ponpes waria  
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KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA UNTUK WARIA 

POLA INTERAKSI SOSIAL WARIA DAN MASYARAKAT (STUDI KASUS 

DI PONDOK PESANTREN KHUSUS "AL-FATAH SENIN KAMIS" DI DESA 

NOTOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA) 

No. Fokus Sub Fokus Unsur-unsur No. Item 

1. Profil 

waria 

Identitas waria 1. Nama lengkap 

2. Tempat tinggal 

3. Pendidikan 

4. Pekerjaan 

5. Umur 

6. Alasan menjadi waria 

7. Alasan masuk ponpes 

waria 

 

2. Pola 

Interaksi 

Sosial 

1. Kerjasama 1. Macam-macam 

kerjasama yang 

dilakukan waria dengan 

masyarakat 

2. Kerjasama yang 

dilakukan waria dengan 

waria 

3. Kerjasama yang 

dilakukan antara 

pengasuh dengan waria 

 

2. Akomodasi 1. Adaptasi waria dalam 

masyarakat 

2. Penyelesaian masalah 

antara waria dengan 

masyarakat 

 

3. Asimilasi 1. Toleransi antara waria 

dengan masyarakat 

2. Perubahan dalam 

hubungan sosial antara 

waria dengan 

masyarakat 

 

4. Persaingan 1. Persaingan kebudayaan 

antara waria dengan 

masyarakat 

2. Persaingan antara waria 

dengan waria 

3. Persaingan antara waria 

dengan masyarakat 
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5. Kontraversi 1. Pertikaian yang terjadi 

antara waria dengan 

masyarakat 

2. Pertentangan yang 

terjadi antara waria 

dengan waria 

3. Pertentangana yang 

terjadi anatara waria 

dengan masyarakat 

 

6. pertentangan 

 

1. perbedaan pendapat 

antara waria dengan 

masyarakat 

2. perbedaan pendapat 

antara waria dengan 

waria 

3. pebedaan kepentingan 

antara waria dengan 

masyarakat 
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PEDOMAN WAWANCARA 

POLA INTERAKSI SOSIAL WARIA DAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI 

PONDOK PESANTREN KHUSUS "AL-FATAH SENIN KAMIS" DI DESA 

NOTOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA) 

 

WARIA 

A. Identitas Subyek 

1. Nama    : Wulan   

2. Alamat   : Tasikmalaya, Jawa Barat 

3. Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya,04 februari 1990 

4. Pendidikan terakhir : SMP 

5. Hari/tanggal wawancara : 01 februari 2013 

 

B. Profil Waria 

1. Siapakah nama lengkap anda? 

Jawab: nama asli saya Sunoto, Wulan. 

2. Didaerah mana anda tinggal? 

Jawab: sekarang saya tinggal diponpes karna rumah saya aslinya Jawa 

Barat. 

3. Dengan siapa saja anda tinggal? 

Jawab: kalau di Tasikmalaya saya tinggal sama ibu dan bapak saya. 

4. Berapakah saudara kandung anda? 

Jawab: Saya anak tunggal. 
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5. Apa pekerjaan anda? 

Jawab: Dulu sebelum masuk ponpes saya kerja malam, setelah masuk 

ponpes saya kerja jadi pelayan di salon. 

6. Berapa umur anda? 

Jawab: 22 

7. Apa alasan anda menjadi waria? 

Jawab: awalnya itu gara-gara saya sering maen sama temen cewek, 

kayaknya asik jadi cewek dari pada cowok, dari situ saya 

memutuskan untuk menjadi seorang waria. 

8. Sejak kapan anda menjadi waria? 

Jawab: lulus SMP. 

9. Bagaimana pendapat orangtua dan saudara waktu anda memutuskan 

menjadi waria? 

Jawab: awalnya mereka tidak terima, sampe saya di pukuli oleh Bapak 

saya, tapi saya tetap tidak mau merubah penampilan saya dan 

lama kelamaan orangtua saya membiarkan saya, mungkin 

sudah capek menasehati saya. 

10. Apa alasan anda masuk ponpes khusus waria? 

Jawab: alesan saya karna diajak temen dan katanya di ponpes banyak 

teman waria juga. 
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11. Apa yang anda dapat di ponpes khusus waria? 

Jawab: banyak sekali yang saya dapat di ponpes ini, salah satunya saya 

bisa dapat ketrampilan dan punya banyak teman. 

12. Berapa tahun anda masuk ponpes khusus waria? 

Jawab: baru 1tahun. 

13. Sampai kapan anda memutuskan untuk menjadi waria? 

Jawab: belum tau. 

 

C. Pola Interaksi Sosial 

1. Kerjasama  

14. Bagaimana komunikasi waria dengan masyarakat sekitar ponpes? 

Jawab: menurut saya cukup baik, saling sapa kalau ketemu. 

15. Apakah ada kerjasama yang dibuat antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: kalau kerjasama itu pasti ada, tapi kerjasama dalam hal positif 

yang pasti. 

16. Bagaimana kerjasama anatara pengasuh dengan waria? 

Jawab: kerjasama antara pengasuh dengan waria itu yang 

berhubungan dengan ponpes, sangat baik karna bertujuan 

untuk memajukan ponpes. 

17. Bagaimana tindak lanjut tentang kerjasama yang sudah terjalin 

semuanya? 

Jawab: menurut saya semua kerjasama yang terjalin antara waria 

dengan masyarakat dan masyarakat dengan waria semuanya 
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berjalan dengan baik, tidak pernah ada permasalahan 

apapun. 

2. Akomodasi  

18. Bagaimanakah adaptasi waria dengan masyarakat? 

Jawab: cukup baik, karna masyarakat disini ramah-ramah dan tidak 

pernah membuat masalah dengan kami. 

19. Apakah adanya waria bisa diterima oleh masyarakat sekitar ponpes? 

Jawab: ya ada yang bisa menerima ada yang tidak, namanya juga 

waria mbak, ada yang suka ada yang tidak itu wajar, selagi 

kami baik sama mereka pasti mereka juga akan baik dengan 

kita. 

3. Asimilasi 

20. Bagaimana toleransi yang terjadi antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: masyarakat disini sangat mengerti keadaan kami, walau kami 

waria mereka tidak pernah mengolok-ngolok atau menghina 

kami. Kami sering sholat berjama'ah di masjid, waktu mereka 

melihat kami memakai rukuh mereka bisa terima semua itu 

tanpa ada yang menegurnya. 

21. Apakah hubungan sosial antara waria dengan masyarakat berjalan 

dengan baik? 

Jawab: sangat baik sekali, bahkan masyarakat disini sangat membantu 

kami saat kami membutuhkan pertolongan. 
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22. Apa saja perubahan hubungan sosial yang terjadi antara waria dengan 

masyarakat? 

Jawab: menurut saya tidak ada yang berubah. 

4. Persaingan  

23. Apakah ada persaingan kebudayaan antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: kalau persaingan kebudayaan menurut saya tidak ada, karna 

kami memiliki budaya kami sendiri. 

24. Apakah ada persaingan antara waria dengan waria? 

Jawab: persaingan antar sesama waria itu sering terjadi, tapi di ponpes 

ini kami diajakkan untuk tidak bersaing antar sesama, mami 

maryani selalu mengajarkan kita itu saling membantu dan 

menolong, tidak ada persaingan atau permusuhan. 

25. Apakah ada persaingan yang terjadi antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: kayaknya tidak ada mbak. 

26. Apa saja persaingan yang terjadi antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: setau saya tidak ada mbak. 

27. Bagaimana cara mengatasi persaingan yang terjadi antara waria 

dengan masyarakat? 

Jawab: berhubung tidak ada ya saya tidak tau mbak, lagian saya juga 

tergolong baru disini, jadi belum tau betul. 
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5. Kontraversi  

28. Apakah ada pertikaian yang terjadi antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: kalau pertikaian menurut saya tidak pernah, karna kami disini 

itu tidak pernah berbuat hal yang menyimpang. 

29. Bagaimana cara menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara waria 

dengan masyarakat? 

Jawab: selama saya disini itu tidak pernah bertikai, jadi saya tidak tau 

gimana caranya menyelesaikan. 

30. Apakah ada pertentangan yang terjadi antara waria dengan 

masyarakat? 

Jawab: kalau pertentangan dengan masyarakat kami belum pernah 

sama sekali, kami disini itu baik dengan masyarakat, begitu juga 

masyarakat kalau dengan kita juga baik. 

31. Bagaimana cara mengatasi pertentangan yang terjadi antara waria 

dengan masyarakat? 

Jawab: tidak tau. 

32. Apakah ada pertentangan yang terjadi antara waria dengan waria? 

Jawab: menurut saya tidak ada mbak. 

33. Bagaimana cara mengatasi pertentangan yang terjadi antara waria 

dengan waria? 

Jawab: ya kadang kalau ada yang kelihatan sedang tidak baik antara 

waria satu dengan satunya lagi biasanya mami maryani yang turun 

langsung untuk menyelesaikannya dengan yang bersangkutan. 
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6. Pertentangan  

34. Apakah ada perbedaan pendapat antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: kalau beda pendapat dengan masyarakat sekitar pasti ada 

mbak. 

35. Bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat antara waria dengan 

masyarakat? 

Jawab: ya saling mengerti satu sama lain.  

36. Apakah ada perbedaan pendapat antara waria dengan waria? 

Jawab: beda pendapat itu pasti ada mbak, yang namanya manusia itu 

pasti ada perbedaan dalam berpendapat. 

37. Bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat antara waria dengan 

waria? 

Jawab: ya diselesaikan langsung. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

POLA INTERAKSI SOSIAL WARIA DAN MASYARAKAT (STUDI KASUS 

DI PONDOK PESANTREN KHUSUS "AL-FATAH SENIN KAMIS" DI DESA 

NOTOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA) 

 

WARIA 

A. Identitas Subyek 

1. Nama    : Tika Aurora  

2. Alamat   : Brebah, kec. Bantul, Kab. Jogja. 

3. Tempat, tanggal lahir : Jogja, 12 maret, 1984 

4. Pendidikan terakhir  : SMA 

5. Hari/tanggal wawancara : 01 februari 2013 

 

B. Profil Waria 

1. Siapakah nama lengkap anda? 

Jawab: namaku Memey cin, kalau aslinya Sutomo. 

2. Didaerah mana anda tinggal? 

Jawab: Aku tinggal di Brebah, Kec. Bantul, Kab. Jogja. 

3. Dengan siapa saja anda tinggal? 

Jawab: sama ibu saya, kebetulan orang tua saya cerai waktu aku masih 

kelas 5SD cin. 

4. Berapakah saudara kandung anda? 

Jawab: saudaraku dua. 
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5. Apa pekerjaan anda? 

Jawab: aku buka kursus salon dirumah, tapi kalau lagi kepepet tidak 

punya uang ya terpaksa malemnya mangkal cin. 

6. Berapa umur anda? 

Jawab: 53 

7. Apa alasan anda menjadi waria? 

Jawab: aku memutuskan untuk menjadi waria saat orang tuaku bercerai. 

8. Sejak kapan anda menjadi waria? 

Jawab: lulus SD. 

9. Bagaimana pendapat orangtua dan saudara waktu anda memutuskan 

menjadi waria? 

Jawab: ibu dan adek-adek saya tidak pernah mempermasalahkan soal 

saya merubah diri saya menjadi waria, karna saya tulang 

punggung keluarga, sumber penghasilan saya ya karna saya 

menjadi waria dan sering mangkal kalau malam. 

10. Apa alasan anda masuk ponpes khusus waria? 

Jawab: alesan saya karna menurut saya waria juga manusia, apa lagi 

saya yang masih banyak kekurangan dan dosa, jadi saya 

bergabung di ponpes untuk mendekatkan diri sama Allah. 

11. Apa yang anda dapat di ponpes khusus waria? 

Jawab: banyak sekali yang saya dapat di ponpes ini cin, saya bisa 

memiliki ketrampilan yang diajarkan di ponpes, saya bisa dapat 
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membaca Al-qur'an, dan masih banyak lagi yang saya dapat 

disini. 

12. Berapa tahun anda masuk ponpes khusus waria? 

Jawab: Aku sudah lima tahun cin. 

 

13. Sampai kapan anda memutuskan untuk menjadi waria? 

Jawab: kurang tau cin, mungkin sampe tua atau bahkan sampe mati. 

D. Pola Interaksi Sosial 

1. Kerjasama  

14. Bagaimana komunikasi waria dengan masyarakat sekitar ponpes? 

Jawab: cukup baik. 

15. Apakah ada kerjasama yang dibuat antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: kalau itu kurang tau saya cin, saya itu orangnya cuek, jadi 

tidak begitu tau soal gitu-gitu. 

16. Bagaimana kerjasama anatara pengasuh dengan waria? 

Jawab: kerjasamanya ya saling tolong menolong, saling mengerti satu 

sama lain. 

17. Bagaimana tindak lanjut tentang kerjasama yang sudah terjalin 

semuanya? 

Jawab: saya kurang tau cin. 

2. Akomodasi  

18. Bagaimanakah adaptasi waria dengan masyarakat? 

Jawab: cukup baik cin. 
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19. Apakah adanya waria bisa diterima oleh masyarakat sekitar ponpes? 

Jawab: menurut saya masyarakat bisa menerima kita disini. 

3. Asimilasi 

20. Bagaimana toleransi yang terjadi antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: kami sangat menghargai apa yang dikerjakan oleh 

masyarakat, seperti kalau ada kumpulan yasin kami juga ikut, 

sedangkan masyarakat juga tidak pernah melarang kami kalau 

salah satu dari kami ada yang mangkal kalau malam. 

21. Apakah hubungan sosial antara waria dengan masyarakat berjalan 

dengan baik? 

Jawab: sangat baik, masyarakat disini itu orangnya tidak suka ikut 

campur urusan orang lain, jadi kami dengan masyarakat tidak 

pernah ada masalah. 

22. Apa saja perubahan hubungan sosial yang terjadi antara waria dengan 

masyarakat? 

Jawab: kurang tau cin. 

4. Persaingan  

23. Apakah ada persaingan kebudayaan antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: kurang tau cin, saya emang udah lama disini tapi saya jarang 

tidur di ponpes, saya seringnya habis pengajian selesai 

langsung pulang, jadi kurang begitu tau. 

24. Apakah ada persaingan antara waria dengan waria? 

Jawab: kalau persaingan itu pasti ada, namanya juga manusia cin. 
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25. Apakah ada persaingan yang terjadi antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: kayaknya tidak ada cin. 

26. Apa saja persaingan yang terjadi antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: setau saya tidak ada cin. 

27. Bagaimana cara mengatasi persaingan yang terjadi antara waria 

dengan masyarakat? 

Jawab: berhubung disini tidak ada ya saya kurang tau, saya harap 

jangan sampe lah cin. 

5. Kontraversi  

28. Apakah ada pertikaian yang terjadi antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: setau saya tidak pernah cin, karna kami dengan masyarakat itu 

saling memahami satu sama lain. 

29. Bagaimana cara menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara waria 

dengan masyarakat? 

Jawab: selama saya disini itu tidak pernah ada pertikaian cin. 

 

 

30. Apakah ada pertentangan yang terjadi antara waria dengan 

masyarakat? 

Jawab: kalau pertentangan dengan masyarakat kami belum pernah 

sama sekali, kami disini itu baik dengan masyarakat, begitu juga 

masyarakat kalau dengan kita juga baik. 
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31. Bagaimana cara mengatasi pertentangan yang terjadi antara waria 

dengan masyarakat? 

Jawab: tidak tau cin. 

32. Apakah ada pertentangan yang terjadi antara waria dengan waria? 

Jawab: menurut saya tidak ada cin. 

33. Bagaimana cara mengatasi pertentangan yang terjadi antara waria 

dengan waria? 

Jawab: ya diselesaikan dengan baik-baik. 

6. Pertentangan  

34. Apakah ada perbedaan pendapat antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: kurang tau cin. 

35. Bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat antara waria dengan 

masyarakat? 

Jawab: ya saling mengerti satu sama lain lah cin. 

36. Apakah ada perbedaan pendapat antara waria dengan waria? 

Jawab: ya itu wajar cin, pasti ada lah cin. 

37. Bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat antara waria dengan 

waria? 

Jawab: ya saling memahami satu sama lian, salah satu ada yang 

ngalah lah cin. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

POLA INTERAKSI SOSIAL WARIA DAN MASYARAKAT (STUDI KASUS 

DI PONDOK PESANTREN KHUSUS "AL-FATAH SENIN KAMIS" DI DESA 

NOTOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA) 

 

PENGASUH 

 

A. Identitas Subyek 

1. Nama    : Maryani 

2. Alamat   : Notoyudan, Yogyakarta 

3. Tempat, tanggal lahir : Notoyudan, 28 Februari 1964 

4. Pendidikan terakhir : SD 

5. Hari/tanggal wawancara : 1 Februari 2013 

 

B. Profil Responden 

1. Siapakah nama lengkap anda? 

Jawab: Maryani 

2. Didaerah mana anda tinggal? 

Jawab: Notoyudan, Sleman, Yogyakarta 

3. Dengan siapa saja anda tinggal? 

Jawab: orangtua dan adek saya cin.. 

4. Apa pekerjaan anda? 

Jawab: Sebagai pengasuh ponpes dan melatih kursus salon cin..  
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5. Berapa umur anda? 

Jawab: 49 tahun ciiikkk… 

C. Pola Interaksi Sosial 

1. Kerjasama  

6. Bagaimana komunikasi waria dengan masyarakat sekitar ponpes? 

 Jawab: cukup baik sie menurut saya selama ini cin.. 

7. Apakah ada kerjasama yang dibuat antara waria dengan masyarakat? 

 Jawab: ada lah pastinya… 

8. Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara waria dengan masyarakat? 

 Jawab: menurut saya berjalan dengan baik cinta.. 

9. Bagaimana pelaksanaan kerjasama antara waria dengan waria? 

  Jawab: cukup baik dan tidak ada kendala 

10. Bagaimana kerjasama anatara pengasuh dengan waria? 

 Jawab: dengan cara gotongroyong untuk memajukan ponpes 

11. Bagaimana tindak lanjut tentang kerjasama yang sudah terjalin 

semuanya? 

Jawab: dipertahankan selama itu ke arah positif mbak 

2. Akomodasi  

12. Bagaimanakah adaptasi waria dengan masyarakat? 

Jawab: cukup baik dan bisa diterima oleh masyarakat 

13. Apakah adanya waria bisa diterima oleh masyarakat sekitar ponpes? 

Jawab: nyatanya bisa cin, dan masyarakat sangat welcome dengan 

adanya waria di daerahnya 
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14. Bagaimana cara menyelesaikan masalah antara waria dengan 

masyarakat? 

Jawab: karena selama ini belum pernah terjadi masalah yaa kurang 

tau, misalkan ada ya diselesaikan dengan cara kekeluargaan cin 

3. Asimilasi 

15. Bagaimana toleransi yang terjadi antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: menurut guwe terjalin dengan baik cin 

16. Apakah hubungan sosial antara waria dengan masyarakat berjalan 

dengan baik? 

Jawab: ya udak pasti mbak 

4. Persaingan  

17. Apakah ada persaingan kebudayaan antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: tidak cin, karena budaya kita dengan masyarakat itu berbeda 

18. Apakah ada persaingan antara waria dengan waria? 

Jawab: persaingan itu pasti ada, tapi secepatnya diselesaikan baik-baik 

19. Apa saja persaingan yang terjadi antara waria dengan waria? 

Jawab: kecemburuan sosial, faktor ekonomi, dan lain-lain lah cin 

20. Bagaimana cara mengatasi persaingan yang terjadi natara waria 

dengan waria? 

Jawab: dengan cara diselesaikan secara kekeluargaan dan saling 

memahami satu sama lain 

21. Apakah ada persaingan yang terjadi antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: saya rasa tidak ada cin 
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22. Apa saja persaingan yang terjadi antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: perbedaan pendapat biasanya cin 

23. Bagaimana cara mengatasi persaingan yang terjadi antara waria 

dengan masyarakat? 

Jawab: ya biasa lah cin, saling mengerti satu sama lain saja lah 

5. Kontraversi  

24. Apakah ada pertikaian yang terjadi antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: dari awal saya mendirikan belum pernah ada pertikaian cin 

25. Apakah ada pertentangan yang terjadi antara waria dengan 

masyarakat? 

Jawab: kalau pertentangan saya rasa belum pernah, tapi kalau beda 

pendapat itu sering cin 

26. Apakah ada pertentangan yang terjadi antara waria dengan waria? 

Jawab: jarang sekali cin 

27. Bagaimana cara mengatasi pertentangan yang terjadi antara waria 

dengan waria? 

Jawab: biasanya sie saya yang menyelesaikannya cin 

6. Pertentangan  

28. Apakah ada perbedaan pendapat antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: pasti ada, itu wajar cin 

29. Bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat antara waria dengan 

masyarakat? 

Jawab: ya diselesaikan langsung waktu itu juga  
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30. Apakah ada perbedaan pendapat antara waria dengan waria? 

Jawab: ada lah cin, namanya juga manusia cin 

31. Bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat antara waria dengan 

waria? 

Jawab: diselesaikan langsung cin, kadang saya beri pengarahan 

D. Persepsi Masyarakat Sekitar Tentang Ponpes Waria 

32. Bagaimana pandangan masyarakat tentang ponpes khusus waria? 

Jawab: kalau masyarakat sekitar ponpes bisa menerima, tapi kalau diluar 

daerah ponpes saya kurang tau cin 

33. Apakah masyarakat sekitar merasa nyaman dengan adanya ponpes 

khusus waria didaerahnya?  

Jawab: saya rasa nyaman-nyaman saja 

34. Apakah masyarakat setuju dengan adanya ponpes khusus waria? 

Jawab: wahhh…sangat mendukung sekali mbak 

35. Menurut anda seberapa pentingnya pondok pesantren buat waria? 

Jawab: saya rasa penting karena walaupun fisik kita waria tapi keyakinan 

dan kepercayaan kita tetep satu mbak, yaitu Allah 

36. Dukungan apa saja yang diberikan masyarakat kepada ponpes khusus 

waria? 

Jawab: banyak sekali mendukung, salah satunya ikut andil dalam setiap 

pengajian yang dilaksanakan di ponpes 

37. Menurut masyarakat apa kebaikan didirikannya ponpes khusus waria? 
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Jawab: ya agar waria itu memiliki tujuan hidup, tidak menjadi pekerja 

komersial lagi 

38. Menurut masyarakat apa kejelekan didirikannya ponpes khusus waria? 

Jawab: saya rasa tidak ada kejelekan apapun karena ini positif 

E. Solusi Pemecahan Masalah 

39. Bagaimana mencari jalan keluar terhadap masalah yang terjadi antara 

waria dengan masyarakat? 

Jawab: dengan cara musyawarah dan mencari jalan keluar yang terbaik 

cin 

40.  Dukungan apa sajakah yang dilakukan masyarakat terhadap ponpes 

waria? 

Jawab: dengan cara ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang berkaitan 

dengan kemajuan ponpes cin 
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PEDOMAN WAWANCARA 

POLA INTERAKSI SOSIAL WARIA DAN MASYARAKAT (STUDI KASUS 

DI PONDOK PESANTREN KHUSUS "AL-FATAH SENIN KAMIS" DI DESA 

NOTOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA) 

 

MASYARAKAT 

 

A. Identitas Subyek 

1. Nama    : Seno 

2. Alamat   : Notoyudan, Sleman, Yogyakarta 

3. Tempat, tanggal lahir : Notoyudan, 1963 

4. Pendidikan terakhir : SD 

5. Hari/tanggal wawancara : 2 Februari 2013 

 

B. Profil Responden 

1. Siapakah nama lengkap anda? 

Jawab: Ahmad Seno 

2. Didaerah mana anda tinggal? 

Jawab: Notoyudan 

3. Dengan siapa saja anda tinggal? 

Jawab: dengan kelurga saya, anak istri saya mbak 

4. Apa pekerjaan anda? 

Jawab: sopir mbak 
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5. Berapa umur anda? 

Jawab: 50 tahun mbak 

C. Pola Interaksi Sosial 

1. Kerjasama  

6. Bagaimana komunikasi waria dengan masyarakat sekitar ponpes? 

Jawab: cukup baik dan ramah kok mbak 

7. Apakah ada kerjasama yang dibuat antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: kalau kerjasama itu pasti ada mbak 

8. Bagaimana tindak lanjut tentang kerjasama yang waria dengan 

masyarakat? 

Jawab: selagi itu positif pasti akan berlanjut terus mbak 

2. Akomodasi  

9. Bagaimanakah adaptasi waria dengan masyarakat? 

Jawab: ya lumayan baik lah mbak, sopan-sopan, tidak urakan anak-

anaknya 

10. Apakah adanya waria bisa diterima oleh masyarakat sekitar ponpes? 

Jawab: tiap orang kan beda-beda mbak, kalau saya sie terima-terima 

saja 

 

3. Asimilasi 

11. Bagaimana toleransi yang terjadi antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: ya baik mbak 
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12. Apakah hubungan sosial antara waria dengan masyarakat berjalan 

dengan baik? 

Jawab: saya rasa ya baik mbak 

4. Persaingan  

13. Apakah ada persaingan kebudayaan antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: kayaknya tidak ada mbak 

14. Apakah ada persaingan yang terjadi antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: tidak ada mbak, buat apa juga bersaing dengan waria, hehehee 

15. Bagaimana cara mengatasi persaingan yang terjadi antara waria 

dengan masyarakat? 

Jawab: berhubung saya rasa tidak ada ya tidak tau caranya mbak 

5. Kontraversi  

16. Apakah ada pertikaian yang terjadi antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: kalau pertikaian saya rasa belum pernah mbak 

17. Bagaimana cara menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara waria 

dengan masyarakat? 

Jawab: karena menurut saya belum pernah ya kurang tau mbak 

saya..hehehee 

18. Apakah ada pertentangan yang terjadi antara waria dengan 

masyarakat? 

Jawab: kurang paham mbak saya soal itu, soalnya saya jarang pulang 

mbak, sibuk keluar kota terus 
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19. Bagaimana cara mengatasi pertentangan yang terjadi antara waria 

dengan masyarakat? 

Jawab: ya mungkin bisa dengan cara mencari jalan keluarnya mbak 

6. Pertentangan  

20. Apakah ada perbedaan pendapat antara waria dengan masyarakat? 

Jawab: pasti ada mbak 

21. Bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat antara waria dengan 

masyarakat? 

Jawab: dilihat dulu permasalahannya apa mbak 

22. Bagaimanakah perbedaan kepentingan yang terjadi antara waria 

dengan masyarakat? 

Jawab: sangat beda selaki mbak, waria dengan masyarakat saja visi 

dan misinya sudah beda mbak 

 

D. Persepsi Masyarakat Sekitar Tentang Ponpes Waria 

23. Bagaimana pandangan masyarakat tentang ponpes khusus waria? 

Jawab: namanya masyarakat sangat luas sekali pemikirannya mbak, ada 

yang setuju dan ada yang tidak, kalau saya sie biasa saja mbak 

24. Apakah masyarakat sekitar merasa nyaman dengan adanya ponpes 

khusus waria didaerahnya?  

Jawab: selagi tidak mengganggu masyarakat ya warga sini nyaman-

nyaman saja, asal tau kode etik mbak 
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25. Apakah masyarakat setuju dengan adanya ponpes khusus waria? 

Jawab: saya sie setuju-setuju saja, kalau masyarakat yang lain kurang tau 

saya mbak..heheheee 

26. Menurut anda seberapa pentingnya pondok pesantren buat waria? 

Jawab: saya rasa penting sekali karena bisa merubah para waria kejalan 

yang benar mbak 

27. Dukungan apa saja yang diberikan masyarakat kepada ponpes khusus 

waria? 

Jawab: apa saja yang saya rasa butuh dukungan dan motivasi ya saya 

dukung lah mbak 

28. Apa saja peran masyarakat terhadap ponpes khusus waria? 

Jawab: sangat berperan sekali karena tanpa adanya masyarakat ponpes 

waria tidak maju seperti sekarang ini mbak 

29. Menurut masyarakat apa kebaikan didirikannya ponpes khusus waria? 

Jawab: seperti yang sudah saya bilang tadi, kebaikannya ya bisa merubah 

para waria kearah yang lebih baik mbak 

30. Menurut masyarakat apa kejelekan didirikannya ponpes khusus waria? 

Jawab: saya rasa tidak ada jeleknya mbak, kurang tau kalau warga yang 

lain gimana menilainya 
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E. Solusi Pemecahan Masalah 

31. Bagaimana mencari jalan keluar terhadap masalah yang terjadi antara 

waria dengan masyarakat? 

Jawab: ya dengan cara musyawarah mbak, kumpul bareng-bareng untuk 

menyelesaikan masalah tersebut  

32.  Dukungan apa sajakah yang dilakukan masyarakat terhadap ponpes 

waria? 

Jawab: memberi masukan untuk kemajuan ponpes mbak. 
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Daftar Nama Santri & Ustadz Pesantren Senin-Kamis  Waria

 Gambar III         

            
 
  

NO NAMA ASAL KOMUNITAS STATUS SANTRI 

1. Maryani Notoyudan Waria Tetap 

2. Tika Aurora Yogyakarta Waria Tetap 

3. Alda Novika Yogyakarta Waria Tidak Tetap 

4. Wulan Tasikmalaya Waria Tetap 

5. Urmila Sidomulyo Waria Tidak Tetap 

6. Gita Melodi U Yogyakarta Waria Tidak Tetap 

7. Kusuma Ayu R.H Yogyakarta Waria Tetap 

8. Tuti Kricak Waria Tidak Tetap 

9. Yessi Panda Kricak Waria Tidak Tetap 

10. Yetti R Badran Waria Tidak Tetap 

11. Desta Miranda Jombor Waria Tidak Tetap 

12. Shinta Lastri Kota Gede Waria Tetap 

13. Mama Uki Jakal Gay Tetap 

14. Ayu Yogyakarta Waria Tidak Tetap 

15. Jamila Kebumen Waria Tidak Tetap 

16. Mimin Kebumen Waria Tidak Tetap 

17. Inez Solo Waria Tidak Tetap 

18. Lili Jakarta Waria Tidak Tetap 

19. Yessi Medan Waria Tidak Tetap 

20. Tutik Padang Waria Tidak Tetap 

21. Ari Batusangkar Waria Tidak Tetap 

22. Arsita Mega Yogyakarta Waria Tetap 

23. Bili Yogyakarta Gay Tetap 
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JAM MATERI USTADZ 
17.00 Salawat Nariyah 

Shalat Magrib Berjamaah 

Belajar Membaca Al-

Qur'an 

Shalat Isya' Berjamaah 

Hafalan Doa sehari-hari 

Belajar bacaan shalat 

1. Ust. Heri 

2. Ust. Heri Gunung 

Kidul 

3. Ust. Astri 

4. Ust.Agus Cheng-ho 

21.00 Shalat Hajat 

Zikir Kesehatan 

Zikir Keluarga bahagia 

1. Ust. Sutrisno 

2. Ust. Aji 

3. Ust. Edi 

02.00 Shalat Thajud 

Zikir Ekonomi 

Sahur Puasa Sunah Senin 

1. Ust. Supri 

2. Ust. Adnan 

3. Ust. Toni 

04.00 Shalat Fajar 

Wirid Istighfar 

Shalat Subuh 

Kultum 

1. Ust. Joko 

2. Ust. Adit 

3. Ust. Marsono 

 

Gambar IV: Daftar Nama Ustadz Pesantren Senin-Kamis Waria 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JADAWAL KEGIATAN PESANTREN WARIA SENIN-KAMIS
 gambar V: 

 
 
  

No Nama No Nama 

1 H. Andrian 12 Joko 

2 Maryono 13 Agus Cengko 
3 Budi Prayitno 14 Bambang 

4 Susiyanto 15 Astri 

5 Umar 16 Marsono 
6 Gandung 17 Sutrisno 

7 Aris 18 Agus 
8 Andi 19 Irfan 

9 Utus 20 Adnan 

10 H. Seno Pujo 21 Edi 
11 Aji 22 Heri 



 

 

 

 

 

 

 

120 

FOTO KEGIATAN 
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 Gambar VI: foto Kegiatan 

 
 


