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ABSTRAK 

 

Kukuh Prastya Sagara. 2017. Pola Interaksi Sosial Organisasi Waria Pati 

(HIWAPA) dengan Masyarakat dikabupaten Pati. Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing Dr. Sungkowo Edy Mulyono S.Pd., M.Si 

Kata kunci : Pola interaksi sosial, Masyarakat, Waria. 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Pola interaksi sosial antara 

waria dengan masyarakat di desa mulyoharjo pati (2) Persepsi masyarakat sekitar 

tentang waria didesa mulyoharjo Pati. Tujuan penelitian ini yaitu (1) 

mendeskripsikan pola interaksi sosial antara waria dengan masyarakat di desa 

Mulyoharjo Pati (2) mendesripsikan persepsi masyarakat tentang waria 

dimasyarakat. 

 Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang 

menggambarkan objektif suatu pola interaksi sosial yang terjadi antara 

masyarakat dengan wari didesa mulyoharjo Pati. Lokasi penelitian di desa 

mulyoharjo Pati. Subjek penelitian meliputi 4 orang informan, yaitu 2 waria pati 

dan 2 masyarakat mulyoharjo pati. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

wawancara dan dokumentasi. 

 Hasil penelitian didapatkannya gambaran tentang pola interaksi antara 

masyarakat dengan waria yaitu melalui kerjasama, akomodasi dan asimilasi. 

Persepsi masyarakat dengan waria di masyarakat desa Mulyoharjo Pati. 

 Simpulan dalam penelitian ini yaitu pola interaksi antara waria dengan 

masyarakat sangat baik, tidak pernah terjadi pertentangan dan pertikaian yang 

serius. 

 Saran dalam penelitian ini yaitu supaya interaksi waria dengan masyarakat 

menjadi lebih baik, tidak ada masyarakat yang tidak suka. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk yang memiliki akal pikiran yang 

membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Namun 

demikian sebagai makhluk biologis merupakan individu yang mempunyai 

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

manusia selalu hidup berkelompok atau senantiasa selalu ingin berhubungan 

dengan manusia lainnya. Sejak lahir sampai 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 bisa menggunakan tangan, 

bisa berkomunikasi atau bicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi 

kemanusiaannya. Sebagai makhluk sosial manusia selalu mengadakan 

interaksi dengan manusia lainnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas dalam 

kehidupannya. 

 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 interaksi sosial akan menghasilkan aktifitas 

sosial. Pada dasarnya interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya

1 
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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 dengan cara sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat 

antara lain bertani, berdagang, menjadi guru, menjadi polisi tetapi ada juga 

masyarakat 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. Keahlian memenuhi kebutuhan menimbulkan adanya 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 memperdulikan norma-norma yang berlaku dimasyarakat hanya untuk 

menyambung hidup. Dalam menjalani profesinya mereka hanya berfikir untuk 



3 
 

 
 

mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satu pilihan 

yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan hidup yakni bekerja sebagai waria. 

Kehidupan merupakan 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 

Komunitas waria yang ada di kota Pati yaitu HIWAPA.  

Komunitas waria yang ada di Kota Pati ini didirikan oleh Nungky. 

Sebagai bentuk perhatian terhadap teman-teman warianya agar lebih 

terkoordinir dan mengubah paradigma waria yang ada di masyarakat yang 

terkenal negatif bisa menjadi lebih baik. Nungky mengubah haluan hidupnya, 

berhenti bergiat di dunia malam, ia menekuni di dunia salon. Dari jeri payah 

usaha salon itulah kemudian dia bersama 25 orang teman warianya bisa 

mendirikan Komunitas waria yang ada di Kota Pati bernama HIWAPA. 

Berdasarkan hasil diatas, maka dapat dilakukan penelitian yang berjudul 

POLA INTERAKSI SOSIAL KOMUNITAS WARIA PATI (HIWAPA) 

DENGAN MASYARAKAT. 

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 Bagaimanakah pola interaksi sosial komunitas waria Pati 

(HIWAPA) dengan masyarakat? 



4 
 

 
 

1.2.2 Bagaimanakah persepsi masyarakat sekitar tentang komunitas 

organisasi waria Pati (HIWAPA) di kota Pati? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1.3.1 Untuk mendeskripsikan pola interaksi sosial dengan himpunan 

waria dengan masyarakat Mulyoharjo di Pati. 

1.3.2 Untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat tentang himpunan 

komunitas waria di Pati. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan teoritas 

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. 
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1.4.2.2 Bagi Pemerintah 

Pemerintah 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 memberikan gambaran tentang pola 

interaksi sosial waria dengan masyarakat. 
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BAB 2 

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 yang lainnya, maupun 

kelompok dengan individu. Dalam interaksi juga terdapat berupa simbol, 

dimana simbol diartikan sebagai sesuatuyang 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 oleh ketika menjumpai sesuatu. Proses tersebut 

juga disebut 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. 

6 
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Komunikasi merupakan penyampaian suatu informasi dan pemberian tafsiran 

dan reaksi terhadap informasi yang disampaikan.  

Pengertian Interaksi sosial menurut (Basrowi, 2005:138) merupakan 

hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok 

dengan kelompok maupun orang dengan kelompok manusia. Interaksi sosial 

merupakan hubungan yang tertera dalam bentuk tindakan-tindakan yang 

berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam 

masyarakat. 

Interaksi sosial merupakan suatu pondasi 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 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 sendri 

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 (2012) 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 
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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. 

“Tourism development should also pay attention to social components 

exist in the area, beside the physical and biological condition. Data were 

collected through literature review and in depth interview. There were 131 

respondents consisted of government official (village head), community’s 

elders, non governmental organization, tourism entrepreneur, and 

community members which were not involved in tourism activities. 

Interaction between individuals of the community members in Gunung 

Sari Village showed more variations compare to Gunung Bunder 2 

Village, due to background variation of community members. In general, 

both villages showed positive primary interaction between individuals and 

groups, since all individuals in a certain group share the same interest 

and objective. While interaction between groups were emphasized more on 

the short term economicinterest of nature-based tourism activities rather 

than the long term nature based tourism development”.(Rahmawati 2011) 

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 

Interaksi sosial menurut (Basrowi, 2005:138) merupakan hubungan 

dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan 

kelompok maupun orang dengan kelompok manusia. Interaksi sosial 

merupakan hubungan yang tertera dalam bentuk tindakan-tindakan yang 
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berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam 

masyarakat. 

 Interaksi atau proses sosial (hubungan 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. Pada 

interaksi disosiatif merupakan proses-proses yang mengaruh 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 

Basrowi (2005:148) 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) 

Kerjasama adalah pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh 

individu tapi dikerjakan secara bersamaoleh dua orang atau lebih 

dengan tujuan agar pekerjaan tersebut menjadi lebih ringan. 

Dalam teori-teori sosiologi Gillin dan Gillin dalam Basrowi 

(2005:146) dapat dijumpai beberapa bentuk kerjasama yang biasa diberi 
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nama (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. 

4) Kerjasama Tradisional (Traditional Cooperation): Kerjasama 

sebagai bagian atau unsur dari sistem sosial. 

kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu, misalnya 

pengeboran minyak, pertambangan batu bara, perflman, perhotelan, dan 

lain-lain. 

b.  Akomodasi (Accomodation) 

  Menurut Basrowi (2005:149) akomodasi adalah suatu pengertian 

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 
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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. Menurut (Basrowi 2005;149) bentuk-bentuk akomodasi yaitu: 

1) Corecion, suatu bentuk akomodasi 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 mempertemukan keinginan-keinginan dari 

pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan 

bersama 

5) Toleration, merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang 

formal bentuknya 
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6) Stalemate, suatu akomodasi dimana pihak-pihak 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) 

 Asimilasi adalah usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat 

antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga 

meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi tindak atau sikap. Asimilasi 

yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial dan 

dalam pola adat istiadat serta interaksi sosial disebut akulturasi. 

2.2.2 Pola interaksi disosiatif 

    Untuk kepentingan analisis ilmu pengetahuan, oposisi proses-

proses yang diasosiatif dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu: 

1. Persaingan (competition) 

 Persaingan merupakan usaha dari seseorang untuk mencapai 

sesuatu yang lebih dari yang lain, sesuatu tersebut dapat berupa benda 

atau popularitas teretentu. Persaingan biasanya bersifat individu dan 

apabila hasil dari persaingan itu dianggap cukup untuk memenuhi 

kebutuhan pribadinya. 

 Persaingan dapat diartikan sebagai suatu proses sosial, di mana 

individu atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui 

bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian 
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umum dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka 

yang telah ada, tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman (Soekanto, 

2012:87). 

2. Pertentangan (conflict) 

 Menurut (Soekanto, 2004: 96) kontravensi adalah suatu bentuk 

proses sosial yang berada antara pesaingan dalam pertentangan atau 

pertikaian. Pertikaian adalah bentuk persaingan yang sifatnya menuju ke 

hal yang negatif, karena disalah satu pihak bermaksud untuk 

menyingkirkan pihak yang lainnya dengan cara yang tidak benar untuk 

mencapai tujuan dan maksud tertentu yang hendak dicapai dari salah 

satu pihak. Pertentangan atau pertikaian merupakan suatu proses sosial 

di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuan dengan 

jalan menantang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan 

2.3 Terjadinya interaksi sosial 

    Dalam kehidupan bersama, antara individu satu sama lain 

dengan individu lainnya terjadi hubungan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidupnya.  Melalui hubungan itu individu ingin 

menyampaikan meksud, tujuan dan keinginannya masing-masing. 

Untuk mencapai keinginan tersebut biasanya diwujudkan dengan 

tindakan melalui hubungan timbal balik, hubungan inilah yang 

disebut dengan interaksi. Menurut Soekanto (2004:55) interaksi 

sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang 

menyangkut hubungan orang-orang perorangan, antara kelompok-



14 
 

 
 

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 meningkatkan menjadi semacam pergaulan yang ditandai 

adanya saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing 

pihak. Sudah menjadi hukum alam dalam kehidupan individu bahwa 

keberadaannya 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 

ikatan, dimana dalam suatu ikatan tersebut terdapat interaksi sosial 
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dan ikatan organisasi antar masing-masing anggotanya (Soekanto, 

2004: 128). Dalam proses sosial interaksi sosial merupakan sarana 

dalam melakukan hubungan dengan lingkungan sekitarnya. 

    Dalam hal ini interaksi sosial menurut Soekanto (2004:55) 

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) 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 melalui hubungan timbal balik. Hubungan inilah yang 

disebut interaksi sosial. 

    Suatu interaksi sosial dapat berlangsung jika memenuhi dua 

syarat yakni adanya kontak sosial dan komunikasi. 

a. Kontak sosial 

  Menurut Soejarno Soekamto di dalam pengantar sosiologi 

(2012:5) kontak sosial merupakan hubungan antara satu pihak dengan 

pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial yang 

masing-masing pihak saling berinteraksi antara satu dengan yang 

lainmeski tidak harus bersentuhan secara fisik. Sebagai gejala sosial, 
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kontak sosial tidak berarti bersinggungan secara fisik, akan tetapi 

berhubungan, berhadapan atau bertatap muka antara dua orang 

individu atau kelompok. 

  Kontak sosial dapat terjadi hubungan positifdan 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 perorangan, 

antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau 

sebaliknya, dan antara kelompok manusia dengan kelompok manusia 

lainnya. Kontak sosial tersebut dapat bersifat 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 
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ini hubungan-hubungan sekunder sudah banyak dilakukan melalui 

alat-alat komunikasi canggih seperti telepon dan internet. 

b. Komunikasi 

 Menurut Basrowi (2005;143) komunikasi adalah suatu proses 

saling memberikan tafsiran kepada atau atau dari perilaku pihak lain. 

Melalui tafsiran pada prilaku pada perilaku pihak lain, seseorang 

mewujudkan perilaku sebagai reaksi terhadap maksud atau peran yang 

ingin disampaikan oleh pihak lain itu. 

2.4 Dasar interaksi sosial 

 Menurut Basrowi (2005:144-145), 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 

terus menerus dan mengikuti perintah orang lain, akhirnya tidak 

dapat mengembangkan daya kreatifitasnya. 
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b. 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. 

c. Simpati 

Simpati adalah perasaan “tertarik” yang timbul dalam dari 

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. 

2.5 Waria (Transsexual) 

2.5.1 Pengertian Waria 

    Bastaman dkk (2004:168) mengatakan bahwa transsexual yaitu 

keinginan untuk hidup dan diterima sebagai anggota kelompoklawan jenis, 

biasanya disertai dengan 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. Sue 
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(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 feminim dan mereka seringkali disebut “banci” oleh 

teman-teman sebaya mereka. Seorang 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 seorang 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 dengan 

membuang penisserta testisnya dan membentuk lubang vagina. 

“Taman Remaja Surabaya (Surabaya Youth Park) can be found on a 

downtown thoroughfare next to the Surabaya Mall. It is nighttime and the 

Mall is closed-a hulking, padlocked mass to my left as I pass a sca of 

motorcycles, becak (pedicabs), and buses pulling up at the curbside. Together 

with a couple thousand Surabayans, I plunk down 1.300 rupiah to pass under 

the glitering ncon and white bulbs of Taman Remaja’s gates. With its 

assortment of amusement rides-a Ferris wheel, bumper cars, a shooting 

gallery-to my Midwesttern eyes this is a county fair that never left town. A sea 
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of voices provides a constant backdrop; occasionally a single voice emerges 

from the cacophony-a generous laugh, a child’s wail, a shouted restort-then 

disappears into the noise. Every few minutes a low electric drone announces 

the approachingmonorail, a cramped affair four feet wide and no longer than 

a car. It grinds uncomfortably along a red steel track only five feet above the 

ground. Those leaning absent-mindedly against its pillars receive a good-

natured tap from a neighbor  and duck as the bright yellow beast crawls 

overhead. Beyond the monorail’s track, encircling the rides, is a wide stage 

fitted out with colored lights and glittering disco balls, looking out over a 

seating area with rows of wooden benches. Behind the benches lay some 

public toilets. To the right of the stage is a permanent sign about two meters 

high by three meters wide: “Waria Night with Live Band, Thursday Nights.” 

The band is warning up before the promised performance, and by 8:3, 

the seating area is jammed. Perhaps 80 percent of the audience is made up of 

men between 15 and 30 years old; flip-flop plastic sandals and well-worn 

clothes mark their blue-collar, low-income status. Cleared of benches, the 

first 20 yards in front of the stage are occupied by these men, smoking and 

conversing with each other. On the benches behind they are interspersed with 

better-dressed husbands and wives, young children perched on laps or 

chasing each other down the aisles. There are about thirty waria in the 

audience; some sit at the benches in”.(Boellstorff 2014) 

 

    Dari berbagai pendapat diatas mengenai transsexual, maka dapat 

disimpulkan bahwa transsexual merupakan suatu kelainan dimana penderita 

merasa tidak nyaman dan tidak sesuai dengan jenis kelamin anatomisnya 

sehingga penderita ingin mengganti jenis kelaminya (dari laki laki menjadi 

wanita) dan cenderung menyerupai wanita. 

2.5.2 Sejarah waria 

   Sejarah belum pernah mencatat dengan pasti kapan dan di mana 

kebudayaan waria mulai muncul.mungkin kaum waria belum masuk ke dalam 

lingkungan peradaban manusia normal. Budaya waria sendiri tidak lahir 

begitu saja akibat modernisasidi mana banyak mengakibatkan kelainan-

kelainan seksual, seperti homo seks yang di anggap seperti modernisasi dan 
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sebagainya. Al-Qur’an menyebutkan adanya kaum Nabi Luth yang di sebut 

“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 

semacan ini dapat juga dijumpai di negara Malaysia, Kepulauan Sulawesi, 

Patagona, Kepulauan Aleut dan beberapa suku di Amerika Serikat. Oman di 

kenal dengan Xanith. Xanith di perbolehkan untuk melindungi kaum 

perempuan dari berbagai bahaya dan pekerjaan sehari hari. Menurut sejarah, 

di Oman pelacura 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 yang fenomena 

psikologisnya sebagai gejala transsexual atau sekedar gejala transvester. 

   Di Indonesia, budaya waria memang tidak 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 di 
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daerah 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 tahun) 

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 

hubungan 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 

momentum dunia kegaiban kesenian gendrung (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 
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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 

peremmpuan. 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 homo seksual. 

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 homo seksual, 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. 

 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 
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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 orang tua 

yang menjurus pada benih-benih timbulnya penyimpangan seksual, dan 

pengaruh budaya yang di akibatkan 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 pelacur) tanpa sepengetahuan orangtua atau keluarga. 

2.5.4 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 orangtua 
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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 

 Menurut Tjahjono (1995:99) mengatakan bahwa faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya 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 feminim 

b. Hubungan yang terlalu dekat antara anak dengan orangtua yang 

berlawanan dengan jenis kelaminya. Anak dan orantuanya cenderung 
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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 mengembangkan 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 kekerasan. 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 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) 
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berpendapat bahwa peta kelainan seksual dari lensa biologi dapat 

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, 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 empat jenis: 

a) Pseudofemale atau disebut juga sebagai wanita tersamar. 

Tubuhnya mengandung sel pria. Tetapi, pada pemeriksan 

gonad (alat yang mengeluarkan hormone embrio) alat seks 

yang dimilki adalah wanita. Ketika menginjak dewasa, 

kemaluan dan payudaranya tetap kecil dan sering tidak bisa 

mengalami haid. 
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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. Disebabkan 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 
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2) Faktor eksternal (sosial), abnormalitas seksual yang disebabkan 

oleh adanya pasangan seks yang abnormal. Kartono (1989:263) 

mengatakan bahwa sebab utama pola tingkah laku relasi seksual 

yang abnormal yaitu adanya rasa puas dalam relasi heteroseksual. 

 Berdasarkan nilai 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 perkembangan 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 kanak-kanak mulai dikenalkan dengan nilai-

nilai tertentu dari sebuah kebudayaan. Didalam 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 anak dengan orangtua yang 

berlawanan jenis kelaminnya, tidak adanya kakak laki-laki 
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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 seknya 

memiliki kelainan seksual dan adanya budaya dalam lingkungan 

abnormalitas seksual. 

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 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) dengan batas-

batas tertentu dimana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi 

yang lebih besar diantara anggotanya dibandingkan penduduk diluar 

daerah tersebut (Soekanto, 2004:132). 

   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 
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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.   

2.6.2 Ciri-ciri masyarakat 

  Basrowi (2005;41) menyebutkan masyarakat ditandai 

dengan ciri-ciri: 

a. Adanya interaksi 

b. Ikatan pola tingkahlaku yang khas didalam semua aspek kehidupan 

yang bersifat mantab dan kontinyu 

c. Adanya rasa identitas terhadap kelompok, dimana individu yang 

bersangkutan menjadi anggota kelompok 
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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 di lapangan maupun pembahasan hasil 

penelitian ini adalah pola interaksi sosial antara Himpunan waria Pati 

(HIWAPA) dengan masyarakat.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Kerangka Berpikir Penelitian 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulam 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat 

disimpulkan: 

5.1.1 Pola interaksi sosial yang terjadi antara waria dengan masyarakat yaitu 

melalui beberapa bentuk yaitu kerjasama, akomodasi dan asimilasi. 

Dalam pelaksanaannya dilapangan pola interaksi sosial yang terjadi 

antara masyarakat dengan waria sangat baik dan masyarakat sekitar di 

mulyoharjo sangat mendukung adanya waria. 

5.1.2 Persepsi masyarakat sekitar di Mulyoharjo yaitu ada yang negatif dan 

ada juga yang positif, tergantung dari sisi mana mereka menilainnya. 

Banyak masyarakat yang beranggapan kalau waria itu sangat baik dan 

perduli sama masyarakat disekitar di mulyoharjo. Sedangkan buruknya 

yaitu persepsi masyarakat yang menganggap bahwa kelompok waria itu 

sebagai pelacur. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian penelitian ini, berikut penulis 

menyampaikan saran-saran yang ditujukan kepada : 

5.2.1 Pengurus HIWAPA di Mulyoharjo : hendaknya tetap melaksanakan 

aktivitas/kegiatan sebagaimana biasanya, namun harus lebih sistematis 

dan memperbaiki pola koordinasinya dengan pihak-pihak yang 

menaungi komunitas HIWAPA. 

5.2.2 Masyarakat, memberikan gambaran tentang kehidupan waria didalam 

lingkungan tempat tinggal mereka tinggal bahwa waria tidak semuanya 

menyimpang. 
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