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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Transgender merupakan sebuah fenomena unik yang sedang 

terjadi di negara Indonesia. Stieglitz (dalam Ruhghea, Mirza, & 

Rachmatan, 2014) mengatakan bahwa munculnya perasaan laki-laki  

atau perempuan yang berbeda, yang membuat dirinya ingin hidup dalam 

identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, mereka 

disebut sebagai transgender, dan perubahan dapat terjadi dari female to 

male (transman) atau male to female (transwoman). 

Transgender terdiri dari dua jenis yaitu transwomen dan 

transman. Seorang transgender dapat dicontohkan sebagai berikut, jika 

seorang lelaki memiliki sifat atau peran yang feminin, lemah lembut, 

berbicara dengan logat yang kemayu, dan lain sebagainya. Beberapa 

transgender menggunakan cara berpakaian yang berbeda dari jenis 

kelamin yang mereka miliki. Gejala seseorang mengalami transgender 

dapat diketahui pada saat mereka berusia dini.  
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Seseorang dapat mengalami gangguan transgender, dikarenakan 

adanya faktor biologis (adanya kelainan pada hormon) , psikologis 

(karena pelecehan atau adanya trauma dimasa kecil) , dan sosial-budaya 

(memiliki tempat tinggal yang berada di kawasan transgender) 

Puspitosari, (dalam Jasrudin, Nurdelia, & Jasmine, 2015).  

Kemunculan fenomena transgender ini banyak dipandang negatif 

oleh masyarakat, karena transgender tidak termasuk kedalam jenis 

kelamin wanita dan pria. Bagi masyarakat, transgender adalah orang 

yang dianggap tidak memiliki kesesuaian dengan syariat agama dan 

norma kultural. Masyarakat sangat meyakini bahwa Allah menciptakan 

umatnya dengan dua jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki, 

dengan begitu mereka sangat percaya bahwa trangender tidak termasuk 

kedalam jenis kelamin apapun.  

Norma kultural yang dimaksud adalah sebagai laki-laki maka 

mereka harus memiliki sikap yang maskulin, kuat, pemberani, dan 

macho, jika seorang wanita harus memiliki sikap yang feminim, lemah 

lembut, gerak gerik yang lemah gemulai, mudah menangis (cengeng). 

Penelitian yang dilakukan oleh Koch, Bales, dan Richard (2008) 

memberikan pernyataan bahwa orang-orang dengan illegal dapat 

melakukan diskriminasi kepada transgender dikarenakan karakteristik 
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gender mereka, apakah seseorang yang beranatomi laki-laki bertindak 

tidak maskulin atau seorang dengan anatomi perempuan bertindak tidak 

feminim. Transgender didiskriminasi karena mereka tidak mematuhi 

norma masyarakat.  

Kaplan (dalam  Kristiana, & Indrawati, 2017) mengatakan bahwa 

seorang transgender male to female (transwoman) lebih sulit untuk 

hidup di masyarakat  dengan  ekspresi gender lawan jenis dibandingkan 

dengan female to male (transman). Transwoman lebih banyak 

mendapatkan tekanan dalam masyarakat, karena laki-laki dituntut untuk 

menjadi pemimpin dalam keluarga mereka dan kepala keluarga juga 

dituntut untuk dapat menafkahi. Pernyataan diatas juga sesuai dengan 

pendapat Weber ( dalam Walby, 1991) bahwa dalam penggunaan kata 

patriarki baginya merujuk pada sebuah sistem dimana laki-laki akan 

menjadi pemerintah bagi masyarakat namun dalam bentuk kepala 

keluarga. Berbeda pada seorang transman, dimana mereka tidak terlalu 

mengalami tekanan, karena bagi masyarakat, wanita tidak terlalu 

dituntut untuk menafkahi keluarga. Perubahan dalam cara berpakaian 

seorang transman tidak terlalu mencolok seperti para transwoman. 

  Faqir (2016) menyatakan bahwa kaum Lesbian, Gay, Biseksual 

dan Transgender (LGBT) juga kerap menjadi korban kekerasan seksual, 
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 seperti yang dialami oleh transgender dengan inisial “M” (34 tahun), ia 

mengatakan bahwa kekerasan seksual yang paling mendalam adalah 

saat disuruh oral seks sambil ditodongkan pistol di kepalanya. 

Perilaku kekerasan lain yang sering diberikan oleh masyarakat 

terhadap transgender dapat berupa ucapan verbal yang tergolong kasar 

dan menyinggung perasaan mereka. Kosciw, Greytak ,dan Diaz (dalam 

Anonimus, 2011) menurut penelitiannya pada kelompok pemuda 

transgender  di New York City, menemukan laporan para siswa bahwa 

hal traumatis yang mereka rasakan saat tumbuh dewasa adalah 

pelecehan verbal dan seksual di sekolah secara rutin. Pengalaman 

seorang gadis transgender yang melaporkan bahwa “Disekolah banyak 

terjadi pelecehan. Saya berjalan untuk mengurus urusan saya, dan 

seseorang akan melemparkan sesuatu ke arah saya, memanggil saya 

homo, meludahi saya, melakukan ini dan melakukan itu” (Grossman & 

D”Augelli dalam Anonimus, 2011). Transgender banyak menerima 

tekanan dari teman-teman mereka terhadap kondisi yang dimiliki. 

Disekolah mereka juga banyak mendapatkan pelecehan dan 

diskriminasi. Hal serupa sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kosciw,dkk (dalam Anonimus, 2011) yang mengatakan bahwa, sebesar 
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44% Siswa transgender mengalami kekerasan seperti ditinju, ditendang, 

atau dilukai dengan senjata setidaknya satu kali pada tahun lalu. 

 Transgender mengalami pandangan sosial yang berbeda, mereka 

juga sering tidak menemukan dukungan bahkan pada keluarganya 

sendiri (Factor&Roth; Koken; Bimbi; Parson dalam Lisa, Simona, 

Cristiano, & Paolo, 2015). Hal serupa sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Rughea, dkk. (2014) yang mengatakan bahwa dari 

ke empat subjek mereka, tiga diantaranya mengalami penolakan dari 

keluarga atas perubahan dirinya.  

Pendiskriminasian dalam bidang pekerjaan juga dirasakan oleh 

para transgender. Banyak transgender yang tidak memiliki tempat 

untuk merasakan sebuah pekerjaan kantoran, karena hal itu terhambat 

oleh gender yang mereka miliki. Damayanti, (2015) mengatakan bahwa 

transgender (waria) adalah kelompok yang paling banyak mendapatkan 

diskriminasi karena penampilannya yang berbeda, sehingga kelompok 

ini banyak mengembangkan diri pada sektor–sektor informal seperti 

salon, industri kreatif, hiburan dan beberapa diantaranya masuk dalam 

dunia prostitusi. 

Transgender banyak mengalami masalah karena perbedaan yang 

mereka miliki antara keadaan sosial dan lingkungan yang ada. Menurut 
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penelitian yang dilakukan oleh Bockting, Kenagy, dan Xavier (dalam 

Lisa, dkk., 2015) mengatakan bahwa orang transgender terus-menerus 

menghadapi tingkat stigma dan diskriminasi yang sangat tinggi akibat 

ketidaksesuaian gender mereka. Segala permasalahan yang terjadi pada 

transgender dapat menyebabkan mereka mengalami stres yang besar. 

Untuk mengurangi atau menghilangkan tekanan stres yang mereka 

miliki, maka perlu dilakukan coping.  

Coping dapat diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk 

menerima sebuah tekanan yang sedang mereka alami. Hapsari, Karyani, 

dan Taufik (dalam Wardani, 2009) mengatakan bahwa coping 

merupakan reaksi terhadap tekanan yang berfungsi memecahkan, 

mengurangi, dan menggantikan kondisi yang penuh tekanan. Individu 

akan melakukan coping sesuai dengan keadaan, bentuk permasalahan 

dan tanggapan sosial. Coping sangat berkaitan dengan bagaimana kerja 

kognitif dan perilaku dalam menangani permasalahan yang sedang 

mereka hadapi. 

Pada kenyataanya coping kurang dilakukan dengan baik oleh 

para transgender, untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi 

seperti kasus yang diberitakan oleh Soraya (2015) dimana Bruce Jenner 

yang mengubah nama menjadi Caitlyn Jenner, benar-benar mengubah 
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dirinya menjadi seorang wanita. Caitlyn adalah transgender berusia 66 

tahun. Masa transisi yang dilakukan oleh Caitlyn memang sempat 

memancing kontroversi panas dari publik, hingga saat ini Caitlyn masih 

mendapatkan hujatan yang bertubi-tubi dalam akun media sosialnya. 

Caitlyn juga mengatakan “sebenarnya, aku sempat menangis. Saat itu 

aku sedang main golf sendirian. Memang sangat menyenangkan, namun 

aku tak bisa menahan rasa stres dikepalaku.” Perubahan jenis kelamin 

yang dilakukan oleh Caitlyn Jenner  memiliki tujuan untuk mengurangi 

tekanan yang diberikan oleh masyarakat, namun perubahan menjadi 

wanita tersebut tidak mengubah stres maupun tekanan yang ia rasakan. 

Seharusnya transgender  menggunakan coping  dengan baik agar 

dapat menekan stres yang sedang dihadapi. Hal diatas sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Budge, Katz, Tebbe, Howard, 

Scheineder, dan Rodriguez (dalam Budge, Adelson, & Howard, 2013) 

bahwa tekanan-tekanan yang dirasakan oleh transgender dapat 

diakibatkan dari faktor proses transisi, mekanisme coping yang 

digunakan, dan tingkat dukungan sosial. Dari penjelasan diatas dapat 

dilihat bahwa mekanisme coping yang kurang tepat atau salah dapat 

membuat mereka memiliki tekanan. 
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Menurut Rasmus (dalam Mulyadi & Hidayat, 2014) coping yang 

efektif menghasilkan adaptasi menetap yang merupakan kebiasaan baru 

dan perbaikan dari situasi yang lama, sedangkan coping yang tidak 

efektif akan berakhir pada perilaku menyimpang dari keinginan 

normatif dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain atau 

lingkungan agresi yang merupakan reaksi dari stres.  

Lazarus dan Folkman (dalam Wardani, 2009) memiliki pendapat 

dalam membedakan strategi coping dalam 2 jenis yaitu problem focus 

coping dan emotional focus coping. Problem focused coping adalah 

sebuah cara dalam menghadapi secara langsung sumber penyebab 

masalah, agar setelah itu mereka terbebas dari permasalahan tersebut, 

contoh dari perilaku problem focused coping seperti pada wawancara 

yang dilakukan pada 01 Maret 2018 dengan seorang transgender yang 

awalnya ia adalah perempuan yang menjadi laki-laki (transman). 

Transgender tersebut berinisial K dan berusia 25 tahun. Menurut 

pernyataan K, ia pernah mengalami sebuah diskriminasi dari 

keluarganya. Diskriminasi tersebut berupa bullying yang terjadi saat K 

berusia 5 tahun, dimana ia di bully karena gaya dan perilaku K yang 

seperti laki-laki, sehingga K memiliki keinginan bunuh diri, namun K 

mengantisipasi keinginan bunuh diri tersebut dengan mengalihkannya 
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kedalam perilaku nakal. Perilaku nakal yang dimaksud K seperti 

mengganggu gurunya hingga hampir di drop out. K juga memiliki 

keinginan untuk pindah keluar negeri, saat ia selesai kuliah nanti.  Ia 

berpikir bahwa diluar negeri lebih bebas menunjukan ekspresi diri 

mereka. K merasa bahwa dirinya tidak bisa hidup di Indonesia dengan 

ekspresi gender wanita, dimana hal itu tidak sesuai dengan keinginan 

dirinya (menjadi laki-laki) dan hal itu mengancam bagi K. Coping  yang 

dilakukan oleh K lebih memiliki dominan negatif dimana ia melakukan 

sebuah kenakalan yang merugikan dirinya karena hampir di D.O dari 

sekolah dan dengan pindahnya ia keluar negeri juga akan membutuhkan 

banyaknya dana dan hal itu juga akan menyulitkan diri K. Hal tersebut 

dapat dikatakan sebagai problem focused coping karena, K melakukan 

sebuah tindakan untuk mengatasi stresnya yaitu dengan memiliki 

keinginan untuk pergi ke Negara lain dengan harapan dapat menjadi 

seorang transgender seutuhnya. Bentuk problem focused coping yang di 

gunakan adalah planful problem solving 

Emotion focused coping lebih menekankan cara atau perilaku 

seseorang untuk menekan emosi mereka dalam menghadapi 

permasalahan yang sedang mereka. Perilaku emotion focused coping 

dapat dilihat dalam kasus yang diberitakan oleh Anonimus (2017)yang 
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mengatakan, dimana terdapat seorang remaja transgender (transwoman) 

memutuskan untuk mengakhiri hidupnya setelah keluar dari sekolahnya. 

“L” ingin mengganti namanya di sekolah, namun pihak sekolah tidak 

setuju dengan permohonan “L”. Sekolah menolak dengan alasan 

seseorang harus berusia 16 tahun untuk bisa berganti nama. Mendengar 

pernyataan pihak sekolah, “L” marah lalu memutuskan untuk bunuh 

diri. Dilihat dari kasus di atas penolakan pergantian nama dianggap “L” 

sebagai ancaman, dimana artinya sekolah tidak menerima gender yang 

tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Coping  yang dilakukan “L” 

dalam mengatasi masalahnya dengan menggunakan emotion focused 

coping, yang dilakukan dengan bunuh diri, namun hal itu dapat 

dikatakan bahwa coping  yang dilakukan tidak efektif karena dapat 

merugikan dirinya.  

Pemilihan strategi coping dapat dilihat dari beberapa faktor 

seperti usia, pendidikan, status sosial ekonomi, dukungan sosial, jenis 

kelamin, karakteristik kepribadian, dan cognitive appraisal. Pada 

seorang transwoman dan transman, jenis kelamin menjadi salah satu 

faktor dalam pengambilan strategi coping. Pada dasarnya seorang 

wanita melakukan pengambilan strategi coping dengan emotion focused 
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coping  dan laki-laki menggunakan problem focused coping 

(Utaminingtias, Ishartono, & Hidayat, 2016). 

Transgender masih mengalami coping yang kurang efektif, 

sehingga mereka merasakan dampak dari stres. Penelitian yang 

dilakukan oleh ( Putri & Sutarmanto, 2009) mengatakan bahwa subjek 

mereka masih belum diterima oleh  masyarakat luas. Karena strategi 

coping yang digunakan oleh subjek tidak tepat, maka subjek memiliki 

penerimaan diri yang rendah. 

Transgender juga lebih memilih untuk berteman atau bergabung 

dengan orang-orang yang sama dengan jenis mereka, karena sudah tidak 

ada lagi yang mau menerima keadaan mereka dan cara untuk dapat 

menjadi diri sendiri serta adanya rasa sepenanggungan karena memiliki 

kesamaan dengan mereka (Novitasari, Nurhadi, & Budiati, 2015). 

Dilihat dari beberapa kasus di atas dapat disimpulkan bahwa masih 

banyak transgender yang mengalami stres atau tegangan yang membuat 

mereka tidak nyaman dengan hidupnya sebagai seorang transgender. 

Taylor (dalam Wardani, 2009) yang mengemukakan bahwa 

tujuan coping antara lainnya, mempertahankan keseimbangan emosi, 

mempertahankan self image yang positif, mengurangi tekanan 
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lingkungan atau menyesuaikan diri terhadap kajian negatif, dan tetap 

melanjutkan hubungan yang memuaskan dengan orang lain.  

 Coping memiliki pengaruh yang penting untuk para transgender 

agar mereka dapat melanjutkan hidupannya dan menerima keadaan diri. 

Pada dasarnya dengan kehadiran para transgender ini menimbulkan 

berbagai permasalahan dan pandangan yang negatif untuk mereka. 

Kehidupan selanjutnya seorang transgender tergantung dari bagaimana 

mereka melawan ketakutan diri dengan melakukan suatu tindakan. 

Seorang transgender yang tidak melakukan suatu tindakan untuk 

berbuat maju, maka persepsi masyarakat terhadap mereka akan tetap 

sama. Untuk membuat transgender dapat maju dalam kehidupan 

mereka, maka coping sangat dibutuhkan untuk membuat mereka dapat 

menekan ketakutan dengan cara yang sesuai dengan kenyamanan 

mereka. Penggunaan coping bagi transgender harus disertai dengan 

bantuan banyak pihak, karena dengan beberapa saran dan dukungan 

pihak lain maka transgender dapat memiliki kepercayaan untuk 

melawan tekanan mereka. 

Tema penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian 

lainnya.  Novitasari, dkk. (2015), melakukan penelitian dengan judul 

“Strategi Anggota Kelompok Himpunan Waria Solo (HIWASO) Dalam 
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Menghadapi Berbagai Bentuk Diskriminasi”, dalam penelitian ini para 

peneliti meneliti strategi perilaku yang bagaimana yang mereka lakukan 

dalam menghadapi sebuah diskriminasi. Penelitian berikutnya dilakukan 

oleh (Herdiansyah, 2007) berjudul “Kecemasan dan Strategi Coping 

Waria Pelacur”. Penelitian tersebut membahas tentang kecemasan apa 

yang paling tinggi diantara  lingkungan sosial yang berbeda seperti 

dalam keluarga, masyarakat, dan di Cebongan (tempat mereka bekerja). 

Beberapa penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian 

penulis, dimana penulis pada penelitian kali ini ingin meneliti coping 

manakah yang banyak digunakan oleh transgender. 

Coping adalah sebuah cara penyelesaian yang tidak mudah 

dilakukan oleh siapapun, karena masih banyak sekali seseorang yang 

menggunakan coping untuk melakukan penyelesaian, namun mereka 

masih merasakan tekanan-tekanan dan menemui permasalahan, hal itu 

dapat dilihat dari  penerimaan diri yang rendah, sulitnya dalam 

berhubungan dengan masyarakat luas, dan lain sebagainya. Dari 

beberapa penjelasan di atas membuat peneliti memiliki ketertarikan 

dengan bagaimana pemilihan strategi coping  yang dilakukan pada 

seorang transgender. Peneliti ingin mengetahui apakah strategi yang 

digunakan oleh transgender sudah sesuai dengan permasalahan yang 
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sedang mereka alami, apakah mereka menggunakan strategi coping  

dalam bentuk  problem focused coping atau emotion focused coping , 

atau mereka menggunakan kedua strategi coping  dalam melakukan 

penekanan masalah mereka.  

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan strategi coping pada 

transgender. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk menjadi referensi pada psikologi di bidang psikologi 

kesehatan mental, yang berguna untuk mengetahui perbedaan 

strategi  coping yang di gunakan oleh transgender. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadikan 

masukan bagi para transgender untuk memperbaiki coping mereka. 

 

 

 

 


