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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia dalam kehidupannya memiliki pandangan mengenai siapa 

dirinya sebagai identitas yang akan diciptakan. Upton (2012, h. 194) 

menjelaskan bahwa identitas seseorang memiliki cakupan yang sangat 

luas dengan memiliki beberapa aspek, yaitu identitas vokasional, 

intelektual, politis, spiritual, hubungan, seksual, gender, budaya, etnis, 

fisik, dan kepribadian. Luasnya cakupan tersebut dianggap sebagai 

sebuah kunci untuk membangun identitas sosial sebagai definisi diri 

yang memandu pribadi untuk membentuk sebuah konsep dan evaluasi 

diri (Deaux dalam Baron & Byrne, 2003, h. 163). Identitas yang dimiliki 

oleh seseorang akan digunakan untuk berinterkasi dengan orang lain, 

karena dengan adanya identitas maka seseorang akan memiliki 

kecenderungan untuk mengategorisasikan diri dalam sebuah kelompok 

sosial. 

 Salah satu aspek utama yang muncul dari adanya sebuah identitas 

adalah gender yang biasanya sudah dimiliki oleh seseorang sejak lahir. 

Identitas gender sebagai atribusi dan karakteristik yang oleh budaya 

diasosiasikan dengan keanggotaan salah satu jenis kelamin (Upton, 

2012, h. 194). Secara harafiah, jenis kelamin dibedakan menjadi dua, 

yaitu laki-laki dan perempuan.  

. 
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Fakih (2013, h. 7-8) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 

jenis kelamin adalah pensifatan atau pembagian jenis kelamin manusia 

yang ditentukan secara biologis dan melekat pada jenis kelamin tertentu. 

Secara fisik dapat dilihat bahwa individu yang dianggap sebagai seorang 

laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala, dan 

dapat memproduksi sperma. Sedangkan perempuan merupakan pribadi 

yang memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk 

melahirkan, memiliki vagina, dan dapat memproduksi sel telur, serta 

dapat menyusui.  

Perbedaan gender yang dimiliki oleh seseorang juga semakin 

terlihat karena adanya konsep gender dari masing-masing kelompok 

gender. Konsep gender juga diartikan sebagai sebuah sifat yang dalam 

konstruksi sosial maupun kultural melekat pada kaum laki-laki maupun 

kaum perempuan. Individu dianggap sebagai perempuan apabila hidup 

sebagai pribadi yang lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. 

Sedangkan penilaian bagi seorang laki-laki adalah pribadi yang kuat, 

rasional, jantan, dan perkasa. Hal tersebut semakin dikuatkan dengan 

adanya pendapat dari Upton (2012, h. 203) yang menjelaskan bahwa 

individu yang sadar dirinya menjadi bagian dari salah satu gender, maka 

individu tersebut akan menunjukkan motivasi yang jelas untuk 

berperilaku dengan cara yang sebagaimana kelompok gendernya 

berperilaku, baik dalam konteks cara berpakaian, memilih teman, 

beraktivitas, dan bermain dengan mainan yang sesuai.  

Namun dalam kehidupan saat ini, semakin banyak dikenal dan 

marak istilah lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).  Seakan 
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menjadi substansi dari LGBT, muncul juga “waria” yang dikenal 

sebagai singkatan dari wanita pria yang termasuk dalam golongan 

transgender karena terjadi pada seseorang yang mengalami 

ketidaksesuaian antara alat kelamin dengan identitas jenis yang terdapat 

pada diri individu tersebut. Semakin dijelaskan bahwa  hal tersebut 

dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan yang membuat 

mereka digolongkan sebagai kaum berbeda dalam perbuatan keseharian 

(Sarwono, 2012, h. 213). Seorang laki-laki dengan sisi feminim akan 

menunjukkan ketertarikan untuk berperan sebagai seorang perempuan 

dan melakukan perubahan penampilan dengan menggunakan pakaian 

perempuan, berdandan, hingga mengubah perilakunya seperti seorang 

perempuan. Ketidaksesuaian yang terlihat tersebut membuat banyak 

masyarakat menilai bahwa perilaku yang muncul adalah perilaku 

abnormal, sehingga membuat masyarakat dengan mudah menyebut 

mereka sebagai “waria” atau “banci”.   

Jumlah waria pada tahun 2010 menurut Badan Pendidikan dan 

Penelitian Kesejahteran sosial yang berada di bawah Kementerian Sosial  

adalah sebanyak 31.179 orang di seluruh Indonesia. Kemudian jumlah 

tersebut, dilaporkan oleh Rizqa dan Rezkisari (2016) mengalami 

perkembangan pada tahun 2012 hingga menjadi 37.998 orang waria 

yang tersebar di 34 provinsi Indonesia. Sedangkan untuk Kota 

Semarang sendiri, diketahui dari Persatuan Waria Semarang 

(PERWARIS) bahwa jumlah anggota perkumpulan waria pun setiap 

tahun mengalami peningkatan. Namun ternyata jumlah waria yang 

terdata dianggap masih belum mencakup secara pasti, karena adanya 
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diskriminasi dari masyarakat yang membuat para waria belum bisa 

membuka dirinya. Ditambah dengan budaya Indonesia yang tergolong 

kolektif sehingga membuat kebebasan berekspresi individu menjadi 

sangat ditekan, akibatnya orang-orang yang merasakan bahwa dirinya 

berbeda karena merasa hidup pada raga yang salah memilih untuk 

berpenampilan sesuai dengan tuntutan sosial.  

Keputusan individu yang hidup sebagai seorang waria tidak lepas 

dari pengalaman yang melatarbelakangi keputusannya hingga mencoba 

untuk membentuk konsep dirinya sendiri. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

adanya persepsi terhadap diri sendiri yang didasarkan pada pengalaman 

dan interpretasi terhadap diri dan lingkungan serta struktur yang bersifat 

multidimensional berkaitan dengan konsepsi atau penilaian individu 

tentang dirinya (Thalib, 2010, h. 121). Selain itu, Fits juga beranggapan 

bahwa adanya konsep diri sebagai salah satu hal penting sebagai 

kerangka acuan yang menjadi kunci dalam berinteraksi dengan 

lingkungan (Agustiani, 2006, h. 138). 

Seorang waria pasca perubahannya dituntut untuk menciptakan 

konsep diri yang baru sebagai representasi diri yang mencakup identitas 

diri sebagai karakteristik personal, pengalaman, peran, dan status sosial. 

Konsep diri yang dimiliki oleh seseorang juga diperlukan sebagai 

penggambaran pengetahuan tentang diri sendiri yang mencakup konsep 

jasmaniah, diri sosial, dan spiritual.  

Konsep diri menurut Sullivan (Thalib, 2010, h. 121) mengandung 

makna sebagai sebuah penerimaan diri dan identitas diri yang dianggap 

sebagai konsep inti. Munculnya identitas fisik merupakan hal yang 
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utama karena merupakan citra tubuh dan keyakinan-keyakinan tentang 

penampilan (Upton, 2012, h. 194). Oleh karena itu, individu dengan 

konsep diri yang baik akan menyadari penuh keadaan fisiknya dan akan 

berusaha untuk menampilkan citra tubuh yang sesuai dengan jenis 

kelamin. Seperti halnya pada laki-laki akan mencoba berpenampilan 

maskulin dan wanita akan berpenampilan feminim. Sedangkan secara 

pribadi, waria justru merasakan ketidaksesuaian diri antara jenis kelamin 

dengan keyakinan citra tubuh yang ingin dimunculkan.  

Namun demikian, perubahaan waria dari laki-laki yang memiliki 

keinginan memunculkan citra tubuh sebagai perempuan dihadapkan 

pada kesulitannya sendiri. Misalnya saja waria SY yang saat ditanya 

tentang konsep diri fisik yang akan ditampilkannya menjelaskan jika 

dirinya perlu menuruti hasrat yang dominan untuk menjadi perempuan 

dengan menggunakan balon yang diisi air dan dibungkus dengan 

stocking untuk menciptakan payudara buatan. Karena merasa hal yang 

menonjolkan sisi perempuan adalah kepemilikan payudara.  

Selain usaha waria untuk menciptakan identitas fisik, nyatanya 

masalah waria juga berkaitan dengan kesulitan menciptakan identitas 

sosial yang digunakan untuk menentukan konsep diri sosial yang 

mencakup kecenderungan individu untuk menjalin persahabatan atau 

pengembangan hubungan dengan orang lain (Thalib, 2010, h. 121). 

Adanya konsep diri sosial tersebut terbagi dalam dua komponen yang 

berasal dari hubungan interpersonal dan keanggotaan dalam kelompok 

(Baron & Byrne, 2003, h. 168). Hal tersebut didasarkan pada kebutuhan 

untuk bersama-sama yang merupakan karakteristik manusia yang 
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dibawa secara genetik. Hingga akhirnya membuat seseorang 

dikonseptualisasikan identitas sosialnya ke dalam dimensi persepsi 

dalam konteks antar kelompok, di mana orang lain akan mulai 

mengenalnya dalam pribadi yang baru dan daya tarik dalam group.  

Kehidupan waria yang memiliki keinginan untuk diterima dalam 

lingkungan ternyata dihadapkan pada penolakan dari masyarakat yang 

membuat waria sulit untuk menjalani kehidupan sosial di tengah-tengah 

lingkungan. Hal tersebut menyebabkan waria mengalami masalah pada 

konsep diri sosial sehingga terbatas relasinya karena stigma negatif yang 

muncul mengenai kehidupan waria. Kebutuhan individu untuk hidup 

bersama-sama sebagai makhluk sosial ternyata bertentangan dengan 

dukungan lingkungan karena justru menciptakan stigma negatif 

mengenai keberadaan waria.  

Menurut penelitian yang pernah dipublikasikan oleh media 

Kompas (dalam Arfanda & Sakaria, 2015, h. 99) disebutkan jika 89,3% 

kaum LGBT yang mencakup waria di dalamnya mengalami kekerasan 

verbal, fisik, dan psikis. Persentase yang besar tersebut, membuat waria 

menerima banyak cacian yang merendahkan keberadaan waria tersebut. 

Stigma yang memandang kaum waria sebagai pribadi yang rendah, 

membuat masyarakat untuk tidak sungkan mengungkapkan penilaian 

yang rendah terhadap waria, meskipun waria sebenarnya memiliki 

kemampuan yang dapat dipertimbangkan. Hal tersebut menjadi masalah 

sosial waria yang akhirnya berdampak pada keputusan waria untuk tidak 

bersosialisasi dengan lingkungannya.  
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Masalah sosial yang dialami waria, menurut Markus (dalam 

Pellupessy, 2012, h. 53) disebutkan sebagai hal yang mempengaruhi 

konsep diri seseorang, khususnya akan mempengaruhi perilaku 

seseorang dalam menanggapi dunia dan pengalaman yang dibentuk dari 

pengaruh orang lain selama proses interaksi sosial. Penolakan dari 

lingkungan masyarakat ditambah dengan pergulatan dalam diri yang 

dialami oleh waria menjadi pemicu timbulnya masalah psikologis yang 

menjadikan waria sebagai pribadi yang tidak matang karena 

perkembangannya yang bermasalah.  

Tekanan dalam relasi sosial juga membuat para waria mengalami 

kesulitan untuk menyesuaikan diri sehingga muncul pembatasan 

perluasan diri dan gambaran diri yang menyimpang,  (Alwisol, 2009, h. 

233). Adanya kebutuhan untuk diakui dan diterima tanpa syarat sebagai 

pribadi dengan mengandalkan konsep diri yang baik membuat waria 

memiliki keterbatasan untuk mengembangkan kepribadiannya. Hal itu 

disebabkan oleh adanya visible stigma yang membuat individu tidak 

bisa lepas dari cap yang diberikan oleh orang lain juga mengakibatkan 

turunnya kesejahteraan psikologis dan kegagalan bagi para waria. 

Adanya kekerasan psikis tersebut, disebutkan dalam berita yang 

dipubilkasikan oleh Pragota (2017) menyebabkan waria kesulitan untuk 

memperoleh pekerjaan. Karena menurut Laporan Human Rights Watch 

nasib waria sebagian besar hanya mengarah pada pekerjaan mengamen, 

bekerja sebagai karyawan salon, hingga menjadi pekerja seks.  

Hilangnya rasa percaya diri karena keterbatasan kesempatan 

ditambah dengan adanya tekanan yang didapat dari respon masyarakat 
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terhadap waria nyatanya menjadi masalah psikologis yang sulit untuk 

dihindari. Banyaknya tekanan mengakibatkan para waria lebih 

mempercayai komunitasnya, karena dianggap bisa memahami 

keadaannya dan mengalami nasib yang sama, meskipun mungkin hal 

yang didapat dalam kelompoknya bukanlah hal yang positif. Dimulai 

dari adanya pengalaman kesulitan untuk menghidupi diri sendiri, 

membuat kebanyakan waria mengambil langkah umum selayaknya 

keputusan waria lain yang memilih untuk menjalani kehidupan sebagai 

pekerja seks (Pragota, 2017).  

Semakin dijelaskan mengenai konsep diri, disebutkan juga oleh 

Thalib (2010, h. 121) bahwa salah satu  komponen penggambaran 

tentang pribadi adalah adanya konsep diri spiritual yang mencakup 

kapasitas psikis, kesadaran, dan disposisi secara keseluruhan. Pada 

individu, keberadaan konsep diri spiritual menjali sumber kesadaran diri 

secara utuh dalam konsteks religiusitas antara individu dengan Tuhan. 

Namun, jika proses sosialisasi dengan lingkungan religiusitas tidak 

berjalan dengan baik, keadaan psikologis juga tidak dalam keadaan baik 

maka akan muncul masalah pada pembentukan konsep diri spiritual 

dalam diri waria. Hal inilah yang membuat para waria dalam konteks 

kehidupan religiusitas tergolong rendah, karena mereka tidak mendapat 

kesempatan untuk beribadah sebagai umat beragama pada umunya 

sebagai dampak intervensi dalam masyarakat yang memandang kaum 

waria sebagai golongan berbeda dan tidak pantas untuk berada di dalam 

sebuah rumah ibadah. Akhirnya, yang dapat disimpulkan hanyalah 
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bahwa seorang waria lama kelamaan juga akan kehilangan agamanya 

karena tidak adanya kesempatan dari masyarakat untuk beribadah.  

Dijelaskan oleh waria ST dalam laporan Pragota (2017) jika 

keberadaan waria dalam tempat umum untuk beribadah saja dibatasi 

karena adanya cibiran, teriakan, dan pembicaraan orang yang berbisik-

bsik di belakang waria sehingga membuat waria merasa tidak nyaman. 

Tanggapan orang lain terhadap waria yang ingin beribadah tersebut 

membuat waria membatasi dirinya sendiri dalam beribadah, hingga 

cenderung meninggalkan Tuhan. Padahal waria sebenarnya juga 

memiliki keinginan untuk beribadah layaknya manusia biasa.  

Namun perlu disadari bahwa sebuah kunci dari perubahan individu 

menjadi waria adalah pentingnya penanaman konsep diri (self concept) 

yang menuntut individu menciptakan keyakinan dan persepsi diri 

mengenai dirinya sendiri yang terorganisasi. Walaupun kenyataannya, 

acuan yang digunakan oleh para waria untuk menjalankan kehidupan 

hanyalah sebuah keyakinan dan dipersonalisasi menurut dirinya sendiri 

sebagai sumber keputusan tingkah laku yang dalam hal ini mengarah 

pada keputusan waria untuk memilih menjalani kehidupannya.  

Kepemilikan konsep diri, diyakini dapat menjadi sarana kesadaran 

waria mengenai keadaan dirinya untuk menentukan sikap dan perilaku 

dalam kehidupan. Namun keadaan waria menurut fakta lapangan 

menunjukkan jika waria memiliki konsep diri yang negatif karena tidak 

bisa seutuhnya memahami dan menciptakan konsep diri positif baik 

dalam konteks diri fisik, sosial, maupun spiritual. Padahal, dengan 

kepemilikan konsep diri yang baik dapat menjadikan waria 
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mengarahkan perilakunya ke arah yang positif. Sebab melalui kehidupan 

yang positif, waria akan mampu menempatkan diri dan keberadaannya 

dapat diakui oleh orang lain sehingga meminimalisir terjadinya 

kekerasan terhadap waria, baik dalam konteks fisik, verbal, maupun 

psikis.  

Maka menjadi hal yang menarik untuk diteliti adalah tentang 

bagaimana para waria berhasil menyadari keadaan dirinya secara utuh 

sehingga membentuk konsep diri yang dijadikan sebagai dasar untuk 

menentukan sikap dan kehidupan positif yang mengarah kepada hidup 

yang bermanfaat sehingga menjadi pribadi yang produktif dengan 

talenta yang dimiliki dan memiliki relasi positif, baik dengan Tuhan 

maupun dengan orang lain sehingga keberadaannya diterima dalam 

lingkungan sosialnya.  

 

B. Identifikasi Masalah  

1. Bagaimana dinamika  konsep diri yang dimiliki oleh waria?  

2. Apa faktor-faktor yang membentuk konsep diri pada waria?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Melihat fakta-fakta yang ditemukan, pelaksanaan penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui konsep diri yang dimiliki oleh waria 

dalam kehidupannya serta faktor-faktor yang membentuk konsep 

diri. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Memberi tambahan informasi bagi dunia psikologi sosial mengenai 

konsep diri dan faktor-faktor yang membentuk konsep diri pada 

individu berbeda yang menjalani kehidupan sebagai seorang waria. 

2. Manfaat Praktis  

1. Bagi Subjek  

Mengetahui dan memahami konsep diri yang dimiliki, serta 

menyadari faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 

konsep diri.  

2. Bagi Masyarakat  

Memberi  pemikiran baru pada masyarakat mengenai kehidupan 

waria dari sisi konsep diri sehingga masyarakat memahami secara 

alami.  

. 


