
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Fenomena kehidupan homoseksual sudah tidak asing lagi di telinga. 

media masa pun sudah banyak yang membahas serba-serbi kehidupan kaum 

homoseksual. Televisi sebagai media yang paling dikenal juga telah 

menayangkan acara-acara yang mengupas kehidupan kaum homoseksual ini 

dengan program talk shownya dan juga reality show. Novel-novel sekarang 

juga banyak yang menampilkan figur homoseksual, baik sebagai tokoh utama 

maupun sebagai bumbu dalam ceritanya. Melihat fenomena ini sebenarnya 

sudah dapat diyakinkan bahwa masyarakat mengakui bahwa di sekitar 

kehidupan masyarakat juga ada kelompok minoritas yang berbeda dengan 

masyarakat pada umumnya, hanya saja belum sepenuhnya mau mengerti 

bahwa yang berbeda dari masyarakat hanya orientasi seksualnya saja.  

 Kaum homoseksual di Indonesia jumlahnya tidak sedikit, namun 

seringkali tidak dapat diketahui dengan pasti karena pada umumnya kaum 

homoseksual memilih untuk tidak mengungkapkan diri kepada lingkungannya 

karena takut akan ancaman sosial-agama dari masyarakat. Sebagai catatan dari 

suatu survey dari Yayasan Priangan beberapa tahun yang lalu disebutkan 

bahwa ada 21% pelajar SMP dan 35% SMU yang pernah terlibat dalam 

perilaku homoseksual. Data lain menyebutkan kaum homoseksual di tanah air 

memiliki sekitar 221 tempat pertemuan di 53 kota kota di Indonesia (Paskah, 

2008, h.1).   

Sebenarnya fenomena homoseksual sudah ada sejak ribuan tahun yang 

lalu. Seperti tertulis dalam sejarah di kitab suci, telah ditemukan fenomena 
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homoseksual ini di kota Sodom dan Gomora pada masa sebelum masehi. 

Fenomena ini telah berkembang  dengan semakin beraninya komunitas ini 

menampakkan dirinya dan berjuang untuk kepentingan komunitasnya 

terutama mengenai persamaan hak serta perlakuan yang sama seperti yang 

dialami kaum heteroseksual. Di beberapa negara di Eropa telah diijinkan 

untuk melakukan pernikahan sesama jenis dan disahkan secara hukum. 

Negara-negara ini antara lain Vermont, Denmark dan Belanda. Sedangkan di 

Indonesia sendiri keberadaan kaum homoseksual tidak mendapat penerimaan 

yang baik. Kaum homoseksual masih membutuhkan perjuangan yang panjang 

untuk mendapat pengakuan seperti di negara-negara Eropa. Seiring dengan 

perkembangan jaman, komunitas homoseksual di Indonesia mulai berani 

menampakkan diri, terbukti dengan banyak berdirinya organisasi komunitas 

homoseksual terutama di kota-kota besar. Contohnya “Gaya Nusantara” dan 

“Suara Srikandi”. Anggota dari “Gaya Nusantara” yaitu para pria homoseksual 

sedangkan “Suara Srikandi” diperuntukkan bagi para wanita homoseksual. 

Jika dilihat dari jumlah organisasi untuk kaum gay lebih banyak daripada 

organisasi untuk kaum lesbian. Hampir di setiap kota-kota besar ada terdapat 

organisasi komunitas gay. Organisasi untuk kaum gay yang paling menonjol 

yaitu “Gaya Nusantara”. “Gaya Nusantara” dijadikan wadah bagi 

komunitasnya untuk mengaktualisasikan diri, karena hanya di dalam 

komunitas tersebut mereka merasa nyaman dan diterima. Keberadaan 

organisasi tersebut menunjukkan aktualisasi diri yang dilakukan oleh kaum 

homoseksual. Pada dasarnya manusia memiliki keunikan demikian juga dalam 

hal aktualisasi dirinya, karenanya tidak mengherankan jika nilai-nilai intrinsik 

begitu sangat penting. Manusia adalah makhluk yang normal dan sehat, 
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normalitas itu menyangkut soal pemenuhan diri (Maslow dalam Sudiantara, 

2002, h.138)  

 Menjadi seorang homoseksual tidaklah mudah, khususnya ketika 

berada dalam kelompok masyarakat yang memandang negatif. Selain 

banyaknya penolakan terhadap individunya, juga paksaan sosial yang 

dilakukan masyarakat terhadap kaum homoseksual. Terkadang sangatlah 

kejam, dan kondisi ini membuat para kaum homoseksual menjadi tertutup dan 

tidak dapat menerima keadaan dirinya dikarenakan takut kepada masyarakat 

yang mempunyai pandangan negatif terhadap kaum homoseksual. Pandangan 

masayarakat tentang kaum homoseksual adalah faktor yang berpotensi 

membuat individu menjadi tertekan, sehingga mempengaruhi penerimaan 

dirinya. 

Sebagai upaya untuk menghadapi penolakan masyarakat, kaum 

homoseksual melakukan berbagai dialog antar rekan-rekan sehati (sesama 

homoseksual) maupun perjuangan dalam bentuk unjuk rasa, menyuarakan 

keinginan mereka akan persamaan hak dengan kaum heteroseksual. 

Homoseksual pada pria biasa disebut gay dan pada perempuan biasa disebut 

dengan lesbian. Komunitas gay ini cenderung tertutup, sehingga menarik 

minat peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kehidupannya 

terutama tentang penerimaan diri sebagai pria homoseksual. 

Penerimaan diri merupakan sikap yang mencerminkan perasaan senang 

sehubungan dengan kenyataan yang ada pada dirinya sehingga individu yang 

menerima dirinya dengan baik akan mampu menerima kelemahan maupun 

kelebihan yang dimilikinya (Chaplin, 1995, h.450). Menurut Hurlock (1994, 

h.231) penerimaan diri akan diiringi oleh rasa aman, sehingga individu 

terdorong untuk percaya bahwa dia mampu mengatasi masalah kehidupan 
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dengan berpedoman pada nilai dan prinsip yang dimilikinya. Jadi penerimaan 

diri merupakan sejauh mana seseorang dapat menyadari dan mengakui 

karakteristik pribadi dan menggunakannya dalam menjalani kelangsungan 

hidupnya. Sikap penerimaan diri ditunjukkan oleh pengakuan seseorang 

terhadap kelebihan-kelebihan sekaligus menerima kelemahan-kelemahannya 

tanpa menyalahkan orang lain dan mempunyai keinginan yang terus menerus 

untuk mengembangkan diri.  

Penerimaan diri penting bagi semua orang, termasuk juga kaum gay. 

Fenomena menunjukkan bahwa cukup banyak gay yang menanyakan kondisi 

dirinya yang berbeda dengan orang lain. Pengalaman peneliti saat melakukan 

observasi dan wawancara awal dengan beberapa gay diperoleh informasi 

bahwa gay mempunyai masalah di dalam dirinya yang membuat merasa tidak 

nyaman untuk menerima bahwa dirinya adalah seorang gay. Dirinya 

merasakan perbedaan orientasi seksual dibandingkan dengan teman-teman 

sekitarnya yang heteroseksual. Individu tersebut menjadi sangat sensitif 

apabila orang ataupun teman di sekitarnya membahas soal homoseksual, 

sehingga menjadikan individu tersebut berhati-hati dalam bertutur kata yang 

membahasa cerita tentang gay dengan teman-temannya. Individu tersebut 

merasa lebih nyaman jika berada di dekat sosok pria, namun di sisi lain subyek 

merasakan gejolak yang sangat besar untuk menentukan orientasi seksual yang 

sebenarnya. Sebagian gay berada dalam konflik untuk lebih menyukai pria 

atau wanita. Kegelisahan ini merupakan bentuk dari perasaan diri yang belum 

bisa menentukan jati diri yang sebenarnya. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut ditemui kasus 

yang sebenarnya, bahwa ada permasalahan penerimaan diri sebagai seorang 

gay yang disebabkan oleh : ketidaknyamanan dengan keadaan dirinya 
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terhadap orientasi seksual yang berbeda dengan pria heteroseksual, merasa 

risau dengan keadaannya saat ini, serta merasa keadaan diri yang berbeda 

dengan orang kebanyakan sehingga terjadi konflik internal yang menyebabkan 

terjadinya permasalahan terhadap penerimaan diri. 

Penerimaan diri sebagai seorang gay menjadi persoalan yang penting, 

karena jika gay masih diliputi dengan perasaan menolak terhadap diri, maka 

hal tersebut akan menghambat dalam banyak aspek kehidupan. Kehidupan 

dirasa tidak nyaman, penuh gejolak, dan masih mencari kepastian identitas 

diri. Gay yang belum dapat menerima keadaan dirinya secara utuh apa adanya 

akan susah untuk berterus terang menentukan perasaan yang ada dalam 

hatinya baik kepada pria atau wanita, hal ini disebabkan oleh adanya rasa 

ketakutan dan keragu-raguan untuk menerima keadaan diri sepenuhnya. Pada 

kasus lain ditemukan seorang pria yang tidak dapat menerima keadaan diri 

sebagai gay, dimana individu tersebut lebih sensitif apabila teman-teman di 

sekitarnya sedang membahas topik pembicaraan mengenai orientasi seksual 

yang berfokus pada gay yang menjadikan individu tersebut lebih berhati-hati 

dalam bertutur kata dan memberikan jawaban kepada teman-temannya. 

Pada kasus ini ditemukan konflik yang menjadi beban pada diri 

individu yang belum dapat menerima keadaan dirinya sebagai gay yaitu : tidak 

berani memutuskan perasaan suka dirinya kepada pria atau wanita, serta 

sensitif saat berbicara tentang hal yang sekiranya menyinggung permasalahan 

yang terkait dengan topik orientasi seksual yang mengarah pada gay. 

Penerimaan diri seseorang dipengaruhi banyak faktor, antaranya : 

dukungan dari keluarga besar, kemampuan keuangan keluarga, latar belakang 

agama, tingkat pendidikan, status perkawinan, usia serta dukungan para ahli 

dan masyarakat umum (Rachmayanti dan Zulkaida, 2007, h.1).  Tingkat 
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pendidikan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

penerimaan diri seseorang. Gay yang berpendidikan rendah cenderung lebih 

mengungkapkan dirinya, hal ini berkaitan dengan keterbukaan diri (self 

disclosure) dari kaum gay tersebut. Menurut Altman dan Taylor (dalam 

Gainau, 2010, h.5) self disclosure merupakan kemampuan seseorang untuk 

mengungkapkan informasi diri kepada orang lain yang bertujuan untuk 

mencapai hubungan yang lebih akrab.  

Tingkat pendidikan formal pada kasus ini berpengaruh pada cara 

berpikir, kehati-hatian dalam mengambil pilihan dan memutuskan sesuatu, dan 

lebih mempertimbangkan berbagai hal. Diduga tingkat pendidikan formal 

sebenarnya dapat berpengaruh terhadap bagaimana seorang gay dapat 

menerima keadaan dirinya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan penerimaan diri sebagai gay pada individu yang 

mempunyai tingkat pendidikan rendah, menengah dan tinggi. 

 

B. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui secara empirik 

perbedaan penerimaan diri antara gay dengan tingkat pendidikan rendah, 

menengah, dan tinggi.  

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi 

Psikologi, khususnya Psikologi Kepribadian dalam hal pengenalan terhadap 
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diri  sendiri untuk dapat menerima diri dan Psikologi Sosial berkaitan 

dengan hubungan dengan orang lain. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan informasi pada 

kelompok gay tentang pentingnya penerimaan diri sehingga dapat 

dipikirkan upaya-upaya yang terkait dengan itu. 

 




