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Abstrak 

Media dapat menjadi agen sosialisasi seksual yang penting bagi remaja lesbian, gay, 

atau biseksual (LGB), yang seringkali memiliki sumber daya interpersonal yang 

terbatas untuk mendapatkan informasi seksual. Untuk mencari tahu apakah media 

telah menjalankan peran tersebut, analisis konten dilakukan dengan meneliti sampel 

program televisi, film, majalah, dan musik populer bagi remaja LGB. Penelitian ini 

melihat bahwa heteroseksualitas direpresentasikan secara berlebihan sedangkan LGB 

kurang direpresentasikan di media yang populer dengan remaja LGB. Ketika muncul, 

percakapan seksual LGB seringkali berupa stereotip, cemooh, atau lelucon yang 

berhubungan dengan seksualitas dan jarang berupa hubungan atau seks. Perilaku 

seksual LGB hampir tidak ada sama sekali. Pembicaraan seksual mengenai LGB 

nampak meningkat dalam televisi hiburan, namun perilaku seksual LGB tetap jarang 

ditemukan dari waktu ke waktu. Temuan didiskusikan dalam bahasan mengenai 

kemungkinan dampak paparan remaja LGB yang mengandalkan media untuk 

mendapatkan informasi mengenai seks dan seksualitas dalam sosialisasi seksual. 

 

Pendahuluan 

Media dapat menjadi agen sosialisasi seksual yang berpengaruh dan memberikan 

informasi penting mengenai seks yang dapat mempengaruhi sikap dan nilai individu 

LGB saat mereka memformulasikan identitas seksual lain (Gross 2001). Tetapi, 

gambaran mengenai seksualitas LGB di media hiburan sedikit diketahui. Karena itu, 

penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan metode konten 

analisis untuk mengukur frekuensi dan konteks penggambaran seksualitas LGB dalam 

media hiburan yang populer di antara remaja LGB. Penelitian ini menjadi penting 

karena masa remaja adalah masa ketika individu LGB mempertanyakan mengenai 

asumsi awal mengenai hetereoseksualitas mereka dan mulai mengeksplorasi identitas 

seksual mereka (Savin-Williams 1995). Remaja yang memiliki rasa ingin tahu seksual 

jarang memiliki kontak langsung dengan sosok panutan LGB di dunia nyata untuk 

mendapatkan informasi (Savin-Williams 1995), juga tidak memiliki keluarga, teman, 

sekolah, atau komunitas yang secara terbuka mengekspresikan dukungan mereka 

terhadap eksplorasi seksual (Bond 2011). Ketiadaan agen sosialisasi seksual 

interpersonal ini meningkatkan pentingnya media bagi remaja yang mempertanyakan 

seksualitas mereka (Fejes & Petrich 1993). Penggambaran individu LGB dalam media 

dapat membantu remaja LGB; memberikan remaja pesan dukungan dan penerimaan 

(McKee 2000). Penelitian ini menggunakan teori naskah (script theory) untuk 

menjelaskan hubungan paparan media dan kondisi emosional di antara remaja LGB. 

Pendekatan seksual menggunakan teori naskah berasumsi bahwa konten seksual 

dalam media dapat mempengaruhi kepercayaan yang dipegang oleh remaja LGB 

mengenai seksualitas mereka sendiri. 

 

Jika media mempengaruhi naskah seksual yang digunakan oleh remaja LGB untuk 

memahami apa hubungan identitas seksual dengan kehidupan mereka, penelitian yang 
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melihat penggambaran seksualitas LGB dalam media menjadi penting. Dalam 

penelitian yang mengkuantifikasi seks di media, hanya sedikit yang menganalisis 

penggambaran karakter LGB secara empiris (Evans 2007; Fisher, Hill, Grube, & 

Gruber 2007; Fouts & Inch 2005; Raley & Lucas 2006). Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa jarang terdapat keberadaan LGB karakter di televisi. Ketika 

karakter LGB muncul, mereka biasanya digambarkan dengan stereotipikal dan 

seksualitas mereka merupakan hal yang utama dari peran mereka dalam program 

televisi. 

 

Berangkat dari kajian mengenai penelitian sebelumnya dan kerangka teori, penelitian 

ini memiliki lima hipotesis dan tiga pertanyaan penelitian. 

 
1. H1: Dalam penelitian ini, penggambaran seksualitas LGB lebih sering 

dibandingkan analisis konten yang dilakukan oleh Fisher dan kolega pada 

2007.1 

 

2. H2: Heteroseksualitas akan direpresentasikan secara berlebih dan seksualitas 

LGB akan kurang direpresentasikan dalam media yang populer di antara 

remaja LGB. 

 

3. H3: Orang dewasa akan menjadi sumber contoh seksual LGB lebih banyak 

dibandingkan demografi usia lain. 

 

4. H4: Laki-laki gay akan menjadi sumber contoh seksual LGB lebih banyak 

dibandingkan orientasi seksual lain. 

 

5. H5: Perilaku heteroseksual akan direpresentasikan secara berlebih dan  

perilaku seksual LGB akan kurang direpresentasikan dalam media yang 

populer di antara remaja LGB 

 

6. RQ1: Pembicaraan seksual seperti apa yang digambarkan dalam media yang 

populer di antara remaja LGB? 

 

7. RQ2: Apakah gambaran yang memvalidasi seksualitas LGB muncul lebih 

sering dibandingkan gambaran yang merendahkan seksualitas LGB dalam 

media yang populer di antara remaja LGB? 

 

8. RQ3: Apakah ada perbedaan dari segi medium dalam penggambaran 

heteroseksualitas dan seksualitas LGB dalam media yang populer di antara 

remaja LGB? 

 

Metodologi 

Sampel 

1 Studi yang paling komprehensif dalam mengkuantifikasi gambaran seksualitas LGB dalam 
media dilakukan oleh Fisher dan kolega (2007). Analisis atas gabungan sampel mingguan dari 
jaringan televisi siaran dan kabel menunjukkan sekitar 15% dari program televisi setidaknya 
memiliki satu contoh berisi perilaku atau pembicaraan seksual LGB (Fisher et al. 2007). 
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Sampel sarana media untuk konten analisis didapatkan dari survei yang disebar 

kepada remaja LGB. Survey ini dilakukan untuk mengetahui program televisi, film, 

majalah, situs, dan musisi yang paling sering dikonsumsi oleh mereka. Media yang 

dimasukan ke dalam daftar di kuesioner ini berasal dari popularitas yang ditentukan 

oleh rating televisi Nielsen, penjualan DVD Nielsen VideoScan, World Box Office, 

rating Billboard, dan Magazine Publishers of America Audit Bureau of Circulation. 

Dilakukan juga diskusi kelompok terarah yang diikuti oleh remaja LGB untuk 

mengidentifikasi media yang akan masuk ke dalam kuesioner. Dari seluruh proses 

sampel, terdapat 80 judul media yang sesuai dengan kriteria seleksi, termasuk di 

antaranya 38 program televisi, 17 film, enam majalah, dan 19 musisi. Tidak ada situs 

yang masuk ke dalam kriteria popularitas. 

 

Sampel akhir untuk analisis konten terdiri atas 143 sarana media: dua episode yang 

dipilih secara acak dari tiap program televisi, setiap film, dua isu yang dipilih secara 

acak dari tiap majalah, dan dua lagu terpopuler dari album terbaru setiap musisi yang 

memenuhi kriteria popularitas. 

 

Unit Analisis 

Unit analisis dirancang secara spesifik untuk menangkap interaksi seksual dalam 

berbagai jenis media yang diamati. Dalam tingkatan paling kecil, unit itu mengacu 

pada kasus seksual (sexual instance). Kasus seksual didefinisikan sebagai interaksi 

seksual apapun di mana sifat interaksi, adegan di mana interaksi seksual terjadi, atau 

tipe interaksi seksual tetap sama. Jika salah satu komponen ini berbeda, maka dilihat 

sebagai kasus seksual yang berbeda. 

 

Variabel Kasus Seksual 

Parameter untuk memberikan kode pada konten seksual berasal dari kajian mengenai 

“Seks di dalam Televisi” yang dilakukan oleh Kunkel, Eyal, Finnerty, Biely, dan 

Donnerstein (2005). Dalam penelitian ini, skema koding diperluas dan diperdalam 

untuk menambahkan konsep yang berhubungan secara spesifik dengan percakapan 

dan perilaku seksual LGB. Seksualitas didefinisikan sebagai gambaran apapun 

mengenai aktivitas seksual, perilaku yang menjurus secara seksual, atau percakapan 

mengenai hubungan, seksualitas, atau aktivitas seksual. 

 

1. Perilaku seksual 

Perilaku seksual didefinisikan sebagai tindakan yang mengandung 

kecenderungan keintiman seksual, potensi keintiman seksual, atau keintiman 

seksual sungguhan. Perilaku ini diturunkan ke dalam kategori sebagai berikut: 

godaan fisik, ciuman romantis, sentuhan intim, hubungan seksual, dan lain- 

lain (Kunkel et al. 2005) 

2. Percakapan Seksual 

Paparan terhadap percakapan mengenai LGB dapat menjadi pengalaman yang 

menonjol bagi remaja LGB yang berjuang untuk memahami identitas seksual 

mereka dan bagaimana seksualitas mereka masuk ke dalam dunia sosial 

mereka. Karena itu, percakapan seksual dikategorikan sebagai berikut: 

percakapan mengenai hubungan, percakapan mengenai ketertarikan seksual, 

percakapan mengenai pengalaman seksual, percakapan menuju seks, 

percakapan LGB, dan lain-lain. 

3. Percakapan LGB 

Percakapan  LGB  berbeda  dengan  kategori  percakapan  seksual  lain karena 
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percakapan LGB terfokus pada konteks sosial dan budaya seksualitas LGB 

alih-alih percakapan mengenai ketertarikan atau perilaku seksual. Secara 

umum, percakapan LGB didefinisikan sebagai dialog apapun yang merujuk 

pada gaya hidup LGB. Kategorinya dibagi sebagai berikut: kesetaraan, melela, 

kebudayaan gay, stereotip, ejekan, penegasan, spekulasi, dan lain-lain. 

4. Sifat 

Sifat kasus seksual diberikan kode. Kategori ini berusaha untuk 

mengoperasionalisasikan kualitas penggambaran seksualitas LGB. Kasus 

seksual diberikan kode sebagai heteroseksual, memvalidasi LGB, dan 

merendahkan LGB. 

5. Variabel lain 

Karakteristik demografi bagi mereka yang berada dalam kasus seksual juga 

diberikan kode seperti jenis kelamin, usia, dan orientasi seksual sumber yang 

dianalisis. 

 

Koding 

Enam mahasiswa sarjana direkrut dari modul media di universitas besar di 

Midwestern. Usia dan orientasi seksual diperhitungkan dalam menyeleksi pemberi 

kode. Memilih pemberi kode yang masih remaja atau baru dewasa meningkatkan 

kemungkinan pemberi kode memiliki interpretasi yang sama dengan remaja LGB 

mengenai konten media. Selain itu, memilih pemberi kode yang mengidentifikasikan 

diri sebagai LGB akan meningkatkan kemungkinan bahwa mereka dapat memahami 

konteks percakapan LGB dan membantu pemberi kode heteroseksual saat pelatihan 

koding. Pemberi kode terdiri dari satu lelaki gay, satu perempuan biseksual, tiga 

perempuan heteroseksual, dan satu lelaki heteroseksual. 

 

Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini, tes indeks kesesuaian chi-square digunakan untuk mengkaji 

perbedaan dalam frekuensi kemunculan dan z-ratio dihitung untuk menguji perbedaan 

antara proporsi independen ketika dibutuhkan. Beberapa hipotesis dan pertanyaan 

penelitian melihat perbedaan antara kasus seksual heteroseksual dan kasus seksual 

LGB. Untuk analisis ini, kasus seksual LGB dihitung dengan menjumlahkan kasus 

seksual LGB yang memvalidasi dan kasus seksual LGB yang merendahkan. Ketika 

tes indeks kesesuaian chi-square digunakan untuk mengkaji perbedaan proporsi 

contoh seksual heteroseksual dan LGB, indeks kesesuaian dilakukan dengan 

menggunakan nilai 90 dan 10 sebagai nilai ekspektasi kasus seksual heteroseksual dan 

LGB. Hal ini berdasarkan pada konsensus umum bahwa sekitar 10% dari populasi 

mengidentifikasikan diri sebagai LGB. Jika 10% dari populasi mengidentifikasikan 

diri sebagai LGB, maka kasus seksual LGB sebesar 10% akan mengindikasikan 

representasi yang “setara”. 

 

Hipotesis pertama memprediksi bahwa penggambaran seksual LGB akan lebih sering 

muncul dalam penelitian ini dibandingkan penelitian analisis konten sebelumnya. 

Untuk menguji hipotesis ini, data penelitian dibandingkan dengan penemuan 

penelitian yang dilakukan oleh Fisher et al. (2007). Untuk menguji hipotesis tersebut, 

data yang dibandingkan hanya data mengenai televisi. Dari perbandingan, ditemukan 

bahwa persentase program televisi yang menggambarkan perilaku seksual LGB dalam 

penelitian ini tidak berbeda secara signifikan dengan data tahun 2002 dan 2003, dalam 

konten analisis yang dilakukan Fisher et al. Hipotesis ini sebagian terpenuhi: program 

televisi yang menampilkan percakapan seksual LGB meningkat dari waktu ke  waktu, 
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tetapi frekuensi kemunculan perilaku seksual LGB dalam program televisi tidak 

bertambah. 

 

Hipotesis kedua memprediksi bahwa heteroseksualitas akan direpresentasikan secara 

berlebihan dan seksualitas LGB akan kurang direpresentasikan dalam media yang 

populer di antara remaja LGB. Sebanyak 2.457 kasus seksual diberikan kode dalam 

sampel media populer di antara remaja LGB, dan 97% di antaranya adalah 

heteroseksualitas. Hanya 7% dari kasus seksual yang memiliki kode LGB. Angka ini 

secara signifikan lebih rendah dibandingkan 10%, angka yang diekspektasikan dari 

estimasi proporsi populasi yang mengidentifikasikan diri sebagai LGB. Hasil dari 

analisis ini mendukung hipotesis kedua, yakni heteroseksualitas direpresentasikan 

secara berlebihan dan seksualitas LGB kurang direpresentasikan dalam media yang 

populer di antara remaja LGB. 

 

Hipotesis ketiga memprediksi bahwa orang dewasa akan menjadi sumber kasus 

seksual LGB lebih banyak dibandingkan demografi usia lain. Ditemukan bahwa orang 

dewasa mendominasi sumber kasus seksual LGB (80%). Remaja merupakan sumber 

kasus seksual sesekali (18%), dibandingkan dengan orangtua (0%) dan anak (2%) 

yang jarang hingga tidak pernah menjadi sumber kasus seksual LGB. Hasil ini 

mendukung hipotesis ketiga, yakni orang dewasa menjadi sumber kasus seksual LGB 

lebih daripada kelompok usia lain. 

 

Hipotesis keempat memprediksi bahwa lelaki gay akan menjadi sumber kasus seksual 

LGB lebih banyak dibandingkan orientasi seksual lain. Penelitian ini menemukan 

bahwa heteroseksual adalah sumber kasus seksual LGB yang paling sering muncul. 

Lelaki gay (21%) atau perempuan lesbian (18%) merupakan sumber kasus seksual 

hampir seperlima dari sampel yang ada. Individu yang mempertanyakan 

seksualitasnya (7%) dan biseksual (1%) ditampilkan jauh lebih jarang dibandingkan 

lelaki gay ataupun perempuan lesbian. Terdapat satu tambahan kode “tidak diketahui” 

sebesar 1% di dalam sampel. Hipotesis keempat tidak didukung, karena heteroseksual 

merupakan sumber kasus LGB terbanyak dibandingkan orientasi seksual lain. Kajian 

lebih dalam menunjukkan bahwa sumber kasus seksual LGB mungkin bergantung 

pada sifat kasus seksual LGB yang ada. Secara umum, heteroseksual (39%) tidak  

lebih mungkin menjadi kasus seksual LGB yang memvalidasi dibandingkan laki-laki 

gay (29%) atau perempuan lesbian (27%). Namun, heteroseksual (78%) secara 

signifikan lebih sering menjadi sumber kasus seksual LGB yang merendahkan 

dibandingkan gabungan dari orientasi seksual lain (22%). 

 

Hipotesis kelima memprediksi bahwa perilaku heteroseksual akan direpresentasikan 

secara berlebihan dan perilaku seksual LGB kurang direpresentasikan dalam media 

yang populer di antara remaja LGB. Perbedaan ini dikaji dengan menggunakan tes 

indeks kesesuaian chi-square. Godaan fisik, ciuman romantis, dan sentuhan intim 

yang diberikan kode sebagai heteroseksual berjumlah lebih daripada 90%. Hasil ini 

mendukung hipotesis kelima; individu heteroseksual lebih mungkin ditampilkan 

melakukan perilaku seksual dalam media populer di antara remaja LGB dibandingkan 

individu LGB. 

 

Pertanyaan penelitian pertama mengacu pada tipe percakapan seksual yang 

ditampilkan dalam media yang populer di antara remaja LGB. Serangkaian tes indeks 

kesesuaian chi-square dilakukan dengan menggunakan nilai 90 untuk heteroseksual 
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dan 10 untuk LGB sebagai prediksi untuk kasus percakapan seksual. Percakapan 

mengenai hubungan, percakapan mengenai ketertarikan seksual, percakapan 

mengenai pengalaman seksual masa lampau dan percakapan seksual lain diberikan 

kode heteroseksual lebih daripada 90%. 

 

Kasus seksual juga dapat diberikan kode sebagai percakapan LGB. Percakapan LGB 

didefinisikan sebagai dialog yang merujuk secara spesifik pada gaya hidup LGB. 

Sekitar 5% dari semua percakapan seksual diberikan kode sebagai percakapan LGB. 

Percakapan LGB biasanya muncul dalam bentuk cemoohan dan lelucon (18% dari 

percakapan LGB), percakapan melela (13%), atau stereotip (12%). Percakapan 

seksual dalam media yang populer di antara remaja LGB lebih sering muncul dalam 

bentuk percakapan hubungan heteroseksual atau percakapan mengenai ketertarikan 

heteroseksual. Ketika terdapat percakapan mengena seksualitas LGB, seringkali 

berbentuk cemoohan atau lelucon. 

 

Hipotesis dan pertanyaan penelitian yang dianalisis sampai saat ini mengkaji 

perbedaan antara penggambaran heteroseksualitas dan seksualitas LGB dalam media. 

Pertanyaan kedua (RQ2) berfokus pada perbandingan dalam kasus seksual LGB 

dengan menganalisis sifat kasus seksual LGB. Data menunjukkan bahwa mayoritas 

kasus seksual LGB diberikan kode memvalidasi. Tes indeks kesesuaian chi-square 

menunjukkan bahwa kasus seksual LGB secara signifikan lebih sering bersifat 

memvalidasi dibandingkan merendahkan. 

 

Lebih jauh lagi, percakapan mengenai hubungan, percakapan mengenai kesetaraan, 

dan percakapan mengenai melela secara signifikan diberikan kode lebih bersifat 

memvalidasi dibandingkan merendahkan. Cemoohan atau lelucon dan percakapan 

yang menggunakan seksualitas LGB untuk menciptakan jarak atau mengafirmasi 

heteroseksualitas secara signifikan diberikan kode lebih bersifat merendahkan 

dibandingkan memvalidasi. Dan data menunjukkan bahwa ketika menggambarkan 

seksualitas LGB, media lebih sering menggambarkan seksualitas tersebut dalam 

konteks yang memvalidasi dibanding merendahkan. Namun, percakapan yang 

merendahkan tetap cukup sering, terutama dalam bentuk cemoohan atau lelucon 

mengenai seksualitas LGB. 

 

Pertanyaan penelitian ketiga bertujuan untuk mengkaji kemungkinan  perbedaan 

dalam penggambaran seks dan seksualitas berdasarkan medium. Walaupun penelitian 

ini berfokus pada kajian penggambaran seks dan seksualitas dalam konsumsi media 

remaja secara komprehensif, menganalisis contoh seksual berdasarkan medium dapat 

memberikan wawasan baru pada penggambaran seks dalam media yang populer di 

antara remaja LGB. Secara umum, penemuan penelitian ini tetap konsisten dengan 

temuan sebelumnya jika melihat masing-masing medium. Orang dewasa dan laki-laki 

gay merupakan sumber kasus seksual LGB yang secara signifikan lebih banyak 

dibandingkan demografi usia atau orientasi seksual lain dalam televisi, film, majalah, 

dan musik. Selain itu, penggambaran perilaku seksual heteroseksual juga 

direpresentasikan secara berlebihan dibandingkan perilaku seksual LGB dalam 

televisi, film, majalah, dan musik. Sifat kasus seksual LGB juga lebih cenderung 

memvalidasi dibanding merendahkan dalam masing-masing medium. Perbedaan 

signifikan berdasarkan medium hanya pada frekuensi percakapan seksual LGB. 

Percakapan seksual LGB terdiri atas 13% dalam semua kasus seksual dalam televisi, 

6% dalam film, 4% dalam majalah, dan 1% dalam musik. Jadi, film, majalah, dan 
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musik kurang merepresentasikan percakapan seksual LGB sedangkan televisi secara 

signifikan merepresentasikan percakapan tersebut secara berlebih (13%)— 

dibandingkan ekspektasi frekuensi yang merefleksikan statistik orientasi seksual yang 

hanya 10%. Walaupun direpresentasikan secara berlebihan, televisi mencerminkan 

media secara lebih umum ketika tipe percakapan seksual LGB dikaji. Hampir semua 

kasus percakapan seksual LGB dalam televisi bukan mengenai hubungan atau 

ketertarikan seksual melainkan percakapan LGB (62%). Ketika percakapan LGB 

digambarkan, pada umumnya muncul dalam bentuk cemoohan atau lelucon (26%)  

dan merujuk pada stereotip LGB (18%). 

 

Diskusi 

Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa penggambaran heteroseksualitas 

mendominasi media yang populer di kalangan remaja LGB. Hampir semua program 

televisi, film, lagu, dan majalah berisi percakapan mengenai hubungan 

heteroseksualitas, percakapan mengenai seks heteroseksual, atau penggambaran seks 

antara heteroseksual; penggambaran seksualitas LGB hanya muncul pada satu di 

antara empat wacana media. Persentase program televisi yang menggambarkan 

setidaknya satu kasus percakapan seksual LGB telah secara signifikan meningkat 

dibandingkan televisi pada 2002-2003, namun penggambaran perilaku seksual LGB 

tetap konstan dari waktu ke waktu. 

 

Heteroseksualitas tetap menyebar dalam media, bahkan pada sampel saluran media 

yang populer di antara remaja LGB. Hasil penelitian ini mendukung peneliti kritis 

atau budaya yang berargumen bahwa media selalu menggambarkan seksualitas 

sebagai heteroseksual (Ivory, Gibson, & Ivory 2009). Seksualitas LGB mungkin lebih 

tidak tampak di dunia media dibandingkan dalam masyarakat Amerika. 

 

Kurangnya individu LGB dalam media juga diilustrasikan dari hasil mengenai 

perilaku seksual dan percakapan seksual. Godaan fisik dan ciuman romantis antara 

heteroseksual muncul lebih daripada 80% dari semua perilaku seksual dalam media. 

Godaan fisik, ciuman romantis, dan sentuhan intim heteroseksual direpresentasikan 

berlebihan dan sebaliknya pada LGB, terkait dengan statistik nyata mengenai  

orientasi seksual. Perilaku seksual LGB juga terjadi dengan frekuensi lebih sedikit 

dibandingkan percakapan LGB. Perilaku seksual antara individu LGB jarang muncul, 

hanya 4% dari semua perilaku seksual yang ada dalam media. 

 

Dominasi perilaku heteroseksual dan kurangnya perilaku seksual LGB juga didukung 

dengan kajian atas masing-masing medium. Akademisi menyatakan bahwa justifikasi 

mengenai penghindaran konten seksualitas LGB dalam media datang dari ketakukan 

publik terhadap homoseksualitas. Produser media ingin menarik khalayak sebanyak 

mungkin dan karena itu berhati-hati dalam menggambarkan seksualitas LGB (Bruni 

1999). 

 

Percakapan mengenai hubungan heteroseksual dan ketertarikan seksual heteroseksual 

adalah kategori percakapan seksual yang paling sering muncul dalam sampel media 

yang populer di antara remaja LGB. Percakapan mengenai hubungan LGB, 

ketertarikan seksual LGB, atau pengalaman seksual LGB lebih jarang dibandingkan 

percakapan mengenai elemen budaya dan sosial dari fakta seseorang sebagai LGB. 

Media menampilkan perjuangan LGB untuk kesetaraan dan proses melela, namun 

media  juga  sering  menggambarkan  individu  LGB  di  dalam  konteks    cemoohan, 
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lelucon, atau situasi yang merendahkan. Nampaknya media jarang menggambarkan 

elemen relasional atau seksual yang hakiki dalam identitas seksual, tetapi berfokus 

pada aspek budaya dan sosial identitas LGB. 

 

Televisi, tidak seperti media lain dalam sampel, merepresentasikan percakapan 

seksual LGB lebih daripada ekspektasi berdasarkan populasi, tetapi percakapan 

tersebut secara signifikan didominasi oleh cemoohan atau lelucon atau percakapan 

mengenai stereotip LGB. Penemuan ini mendukung penelitian analisis konten 

sebelumnya yang menyimpulkan bahwa seksualitas karakter gay dan lesbian memiliki 

peran penting dalam plot cerita program televisi: karakter gay dan lesbian jarang 

digambarkan di dalam situasi selain di mana orientasi seksual mereka menambah nilai 

menarik pada plot (Fouts & Inch 2005). Ketiadaan percakapan mengenai hubungan, 

ketertarikan seksual, atau pengalaman seksual LGB dalam media nampaknya 

menyucikan seksualitas LGB, dan membedakan mereka dengan heteroseksualitas. 

Paparan terhadap media dapat memperkuat perbedaan seksualitas LGB dan 

heteroseksualitas dibandingkan menormalisasi seksualitas LGB. Kurangnya 

percakapan seksual mengenai hubungan atau ketertarikan seksual LGB menyebabkan 

remaja yang masih mempertanyakan seksualitasnya memiliki informasi yang terlalu 

sedikit untuk memahami bagaimana perasaan seksual mereka sejalan dengan dunia 

sosial mereka. Namun, percakapan seksual mengenai seksualitas LGB dalam media 

yang populer di antara remaja LGB nampaknya justru tidak terlalu seksual. 

 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian terhadap individu LGB menyimpulkan 

bahwa kuantitas penggambaran LGB dalam media mungkin tidak sepenting kualitas 

penggambaran tersebut (Evans 2007; McKee 2000). Penelitian ini menunjukkan 

bahwa media lebih cenderung mengambarkan seksualitas LGB dalam konteks yang 

memvalidasi dibandingkan merendahkan. Akademisi telah memperdebatkan 

keragaman dan inklusivitas karakter LGB dalam televisi (Evans 2007), tapi hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa, walaupun jarang diperlihatkan, seksualitas LGB 

lebih mungkin muncul dalam konteks yang memvalidasi dibandingkan merendahkan 

ketika muncul. Hanya saja, penggambaran yang merendahkan tetap ada, yaitu lebih 

daripada 40% dari kasus seksual LGB, terutama dalam bentuk lelucon, cemoohan, 

atau stereotip. 

 

Penelitian ini juga mengkaji usia dan orientasi seksual sumber kasus seksual LGB 

dalam media karena demografi karakter dapat berkontribusi pada pengaruh media 

terhadap sikap dan kepercayaan remaja (Boone & Lomore 2001). Orang dewasa 

merupakan sumber percakapan dan perilaku seksual dalam media yang populer di 

antara remaja LGB, sesuai dengan penelitian sebelumnya (Fouts & Inch 2005). Usia 

adalah variabel penting untuk dipertimbangkan ketika yang diperhatikan adalah 

hubungan antara paparan media dan perkembangan remaja (Hoffner & Buchanan 

2005). Jika hanya terdapat sedikit representasi remaja LGB dalam media, remaja LGB 

mungkin hanya akan memiliki sedikit teladan seusianya yang dapat mereka 

identifikasi. Kurangnya kesempatan untuk mengidentifikasi diri dengan remaja LGB 

dalam media dapat menambah perasaan isolasi atau alienasi. 

 

Individu heteroseksual cenderung menjadi sumber kasus seksual LGB lebih daripada 

laki-laki gay, perempuan lesbian, individu biseksual, atau mereka yang 

mempertanyakan seksualitasnya. Penemuan ini menyangkal penelitian sebelumnya 

yang  menyimpulkan  bahwa  laki-laki  gay  merupakan  sumber  utama     percakapan 
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seksual LGB atau perilaku sesama jenis dalam media (Fouts & Inch 2005). Prevalensi 

individu heteroseksual yang mendiskusikan seksualitas LGB juga dapat menghalangi 

kesempatan khalayak remaja LGB untuk mengidentifikasikan diri dengan karakter 

LGB dalam media. 

 

Walaupun seksualitas LGB jarang ditemukan dalam sampel yang ada, presentase 

program yang memiliki setidaknya satu kasus seksual LGB meningkat semenjak 

program televisi pada 2002-2003. Mayoritas kasus seksual LGB memvalidasikan 

walaupun tidak mendiskusikan aspek relasional atau seksual dalam identitas seksual 

LGB. Inklusi yang lambat namun progresif mengenai seksualitas LGB dapat 

dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Menurut Becker (2006), menambahkan percakapan 

LGB mungkin merupakan sinyal untuk menunjukkan seberapa terbuka produser 

media dan para pengiklan demi menjaring demografi masyarakat liberal yang siap 

membelanjakan pendapatan mereka di tengah pasar media yang kompetitif. 

 

Remaja LGB yang merupakan konsumen media dapat terpapar pada percakapan 

mengenai isu yang penting bagi individu LGB, seperti kesetaraan, yang menurut teori 

naskah dapat mempengaruhi kepercayaan dan nilai seksual mereka. Namun, remaja  

ini dapat juga terpapar pada gambaran merendahkan dalam bentuk cemoohan atau 

lelucon mengenai identitas seksual LGB. 

 

Paparan akan perilaku seksual LGB juga jarang ditemukan. Heteroseksual sering 

digambarkan berbicara mengenai hubungan, ketertarikan seksual, dan pengalaman 

seksual masa lalu atau melakukan perilaku seksual dalam media. Karakter  LGB 

dalam media pada umumnya bersifat seksual hanya melalui pernyataan; tanpa  

ekspresi seksual. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode survei atau 

eksperimen untuk mengkaji kemungkinan efek paparan konten seksual terhadap 

sikap, kepercayaan, dan kondisi emosional remaja LGB. Selain itu, dapat juga dikaji 

lebih lanjut kemungkinan perbedaan medium dalam hubungan antara paparan media 

dan sikap, kepercayaan, dan kondisi emosional remaja LGB. 

 

Penelitian analisis konten selanjutnya perlu mengkaji mengenai penggambaran 

seksualitas LGB dalam situs yang populer di antara remaja LGB, terutama 

mempertimbangkan pentingnya jejaring sosial dalam usaha eksplorasi seksual remaja 

LGB. Penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan sifat kasus seksual 

heteroseksual karena sifat kasus ini dapat mempengaruhi naskah seksual bagi remaja 

LGB juga. 

 

Kesimpulan penelitian ini melampaui batasan penelitian analisis konten sebelumnya 

yang mengkaji seks dalam media. Remaja yang penasaran secara seksual saat ini 

mungkin mengumpulkan pesan sosialisasi seksual dari lanskap media yang 

menggambarkan heteroseksualitas sebagai norma sosial tetapi juga menggambarkan 

contoh seksual LGB yang memvalidasi—dan dapat membantu mereka 

mengidentifikasi, memvalidasi, atau memantapkan identitas seksual mereka. Namun, 

untuk setiap gambaran kesetaraan atau proses melela yang memvalidasi, remaja  

sangat mungkin terpapar pada penggambaran seksualitas LGB yang merendahkan 

dalam bentuk cemoohan atau lelucon. Apakah naskah seksual remaja LGB 

dipengaruhi oleh penggambaran media masih tidak diketahui, namun interpretasi dari 

temuan konten analisis ini dapat berargumen bahwa jika remaja LGB menggunakan 

media  sebagai  wahana  sosialisasi  seksual,  mereka  bisa  jadi  merupakan  penerima 



Translated and Summarized: 
M. Karlina CH 

 

 

gambaran individu LGB yang sudah lebih berkembang dan beragam. 

 

 

 


