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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.01. LATAR BELAKANG  

Fenomena homoseksual menjadi kontroversi yang tidak ada habisnya 

untuk dibicarakan. Banyak pandangan yang muncul dari masyarakat, tentunya 

sesuai dengan persepsi dan keyakinan masing-masing individu. Secara umum 

homoseksual mendapatkan penilaian negatif oleh masyarakat. Dibuktikan dari 

hasil riset yang dilakukan oleh Wati dan Subandi  (2017),  dari 87 responden  ada 

49 responden atau 56%  menganggap bahwa perilaku homoseksual merupakan 

suatu penyimpangan di tengah-tengah masyarakat. Di kota-kota besar fenomena 

ini hampir dianggap wajar oleh beberapa masyarakat, tetapi masyarakat pedesaan 

memandang homosksual sebagai penyakit yang harus disembuhkan. Adanya 

penolakan keras dari masyarakat pedesaan kepada kaum homoseksual membuat 

kaum homoseksual di pedesaan berpindah ke kota yang masyarakatnya dapat 

menerima keberadaan kaum homoseksual, terlebih di kota-kota besar yang sudah 

tidak kental dengan kebudayaan (Suyatmi,2010).  

Chaplin (2014) mengemukakan bahwa homoseksualitas merupakan 

hubungan seksual antar anggota jenis kelamin yang sama. Gay sebutan untuk 

kaum homoseksual pria yang memiliki kecenderungan mencintai sesama jenis dan 

lesbian sebutan untuk kaum homoseksual wanita. Perilaku homoseksual di tengah 

masyarakat  sering dianggap sebagai minoritas dan kerap mendapatkan perlakuan 

yang diskriminatif dalam masyarakat, agama bahkan keluarga. Hal ini membuat 
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kebanyakan kaum homoseksual di Indonesia tidak berani untuk bersuara dalam  

bermasyarakat karena lebih cenderung diabaikan (Oetomo, 2001).  

Sebagian besar masyarakat memandang sebelah mata keberadaan kaum 

homoseksual. Dari kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo (2007) 

mengungkap fakta bahwa kaum homoseksual berusaha mendapatkan tempat di 

tengah-tengah masyarakat, tetapi untuk mengungkapkan orientasi seksualnya 

kepada masyarakat sering mendapatkan penilaian negatif. Bahkan menurut 

Human Rights Watch (2016) mengemukakan bahwa serangkaian homophobia 

memberikan serangan terhadap pertemuan-pertemuan acara LGBT (Lesbian, 

Gay, Biseksul, Transgender) yang menganggap bahwa kaum LGBT sebagai 

ancaman terhadap bangsa Indonesia. Bayuni (dalam Human Right Watch, 2016)  

juga mengemukakan bahwa beberapa suara pembela hak-hak kaum LGBT  telah 

digertak atau telah tenggelam karena kaum LGBT dianggap sebagai musuh nomor 

satu bagi masyarakat Indonesia. 

Penilaian negatif dari masyarakat tersebut membuat mereka tidak berani 

tampil di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka mencari sesama 

homoseksual di sosial media. Berdasarkan wawancara dengan seorang 

homoseksual pada tanggal 25 November 2017, subjek OB dengan mudah 

mendapatkan teman sesama jenis melalui aplikasi homoseksual yang dapat 

diunggah di smartphone. Kemajuan teknologi membantu kaum homoseksual 

untuk tetap eksis tanpa perlu khawatir mendapat ancaman dari masyarakat. 

Keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi manusia. Dalam kasus ini 

keluarga menjadi salah satu halangan bagi kaum homoseksual dalam 

mengungkapkan jati dirinya. Hal tersebut sesuai dengan hasil analisis dan      

interpretasi penelitian kualitatif oleh Kusiki (2016) yang mengemukakan bahwa 
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semua informan dalam penelitian tersebut memilih untuk menutupi identitas 

seksualnya kepada keluarga karena takut adanya penolakan dan akan 

memunculkan dampak negatif bagi orang tua.  

Berdasarkan hasil wawancara yang  dilakukan pada tanggal 22 November 

2017, subjek  BU mengungkapkan bahwa dirinya pernah menunjukkan orientasi 

seksualnya  kepada keluarga dengan membawa pacar sesama jenisnya namun 

mendapatkan respon negatif berupa penolakan dan hukuman sosial dari keluarga. 

Kondisi yang dialami oleh subjek terjadi karena dalam masyarakat telah ada 

paradigma yang menyebabkan kaum homoseksual sulit diterima masyarakat. 

Keberanian kaum homoseksual untuk membuka jati diri kepada orang tuanya 

seperti yang dilakukan oleh subjek BU di atas, dilatarbelakangi oleh rasa 

keinginbebasan seperti kesimpulan hasil penelitian kualitatif oleh Fadhilah (2015) 

mengungkapkan bahwa ada perasaan bebas, nyaman dan menjadi diri sendiri 

ketika seorang homoseksual sudah berani menunjukkan orientasi seksualnya 

terhadap orang tuanya. 

Dalam psikologi kaum homoseksual tidak lagi dianggap sebagai bentuk 

gangguan jiwa atau sering disebut sebagai abnormalitas. Hal ini dapat dilihat 

dalam DSM IV dan PPDGJ III yang telah menghapus kategori homoseksual 

sebagai daftar abnormal. Namun, respon negatif yang diterima oleh kaum 

homoseksual dalam lingkungan terdekatnya membuat mereka merasa tidak layak 

untuk berada dalam keluarga dan lingkungan masyarakat, hal itu membuat  

penerimaan diri seorang homoseksual menjadi tidak baik. Riyanto (2006) 

mendefinisikan penerimaan diri adalah seseorang yang menerima dirinya untuk 

mencintai semua yang ada dalam dirinya dan mampu menerima semua 
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pengalaman-pengalaman selama hidup, latar belakang, lingkungan, sejarah, dan 

beberapa masa yang sudah dilalui. 

 Kuang (2010) mengemukakan salah satu penyebab kegagalan adalah ketika 

seseorang tidak dapat menerima dirinya sendiri. Orang yang mampu menerima 

dirinya sendiri adalah mereka yang tidak menyembunyikan keadaan dirinya, 

pasrah dan jujur terhadap kondisi yang dia miliki dan bisa menerima kekurangan 

dan kelebihan yang dimilikinya. Semua harus seimbang, tidak rendah diri dengan 

kekurangannya dan tidak membanggakan kelebihan yang dimiliki. Penerimaan diri 

dapat membuat seseorang lebih percaya diri dalam melangkah, sehingga tidak 

merasa rendah diri dan tidak terlalu memikirkan kelebihan yang dimiliki oleh orang 

lain. Dalam mencapai kesuksesan, seseorang akan lebih fokus dalam 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki.  

Penjelasan diatas adalah karakteristik secara umum individu yang mampu 

menerima dirinya. Hal ini berlaku juga bagi kaum homoseksual, hanya saja mereka 

memiliki orientasi seksual yang berbeda. Penerimaan diri tidak mudah diterima 

bagi beberapa kaum homoseksual dan membutuhkan proses hingga mereka 

dapat menerima diri secara utuh. 

Germer (2009) mengemukakan bahwa ada lima proses tahapan penerimaan 

diri yaitu : penghindaran (aversion), keingintahuan (curiosity), toleransi (tolerance), 

membiarkan begitu saja (allowing), dan persahabatan  (friendship). Lima tahap 

Germer ini sesuai dengan dinamika seorang homoseksual dalam menerima 

dirinya yang membutuhkan proses yang panjang dan tidak mudah. Mulai dari 

merasa tidak nyaman sampai mampu beradaptasi dengan emosi dan situasi 

sehingga dapat bersahabat dengan keadaan. 
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  Menurut Sari & Nuryoto (2002) seseorang yang mampu menerima dirinya 

dengan apa adanya memiliki kematangan emosi yang baik yang seharusnya dapat 

dicapai pada masa akhir remaja. Namun, kematangan pada masa ini akan 

berbeda dengan kematangan individu yang lebih tua, artinya semakin bertambah 

usia seseorang maka emosinya akan lebih matang dibandingkan periode 

sebelumnya.  

Penerimaan diri dapat terjadi pada masa dewasa karena masa dewasa 

merupakan masa seseorang memiliki banyak kesempatan dan perubahan, yaitu 

dari segi sosial maupun kognitif. Santrock (2002) mengemukakan bahwa dewasa 

awal dapat berfikir logis dan adaptasi yang pragmatis terhadap kenyataan. Perry 

(dalam Santrock 2002) juga mencatat perubahan-perubahan penting tentang cara 

berfikir dewasa awal yang berbeda dengan masa remaja. Masa dewasa awal 

sudah lebih sistematis dan ragam dalam memecahkan permasalahan, dalam 

pengambilan keputusan lebih bijaksana, dan meningkatnya toleransi terhadap hal-

hal yang tidak diingingkan. Pieter, Janiwarti & Saragih (2011) mengemukakan usia 

pada dewasa dini adalah 21-35 tahun, seseorang dapat dikatakan dewasa bila 

individu dapat menyelesaikan tugas perkembangan pada fase-fase sebelumnya.   

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 April 2018 dengan 

seorang homoseksual. Respon pertama ketika menyadari bahwa dirinya 

homoseksual adalah perasaan yang tidak nyaman, sehingga mencoba 

menghindar dan  mengurung diri dari masyarakat karena merasa berbeda dengan 

orang lain. Dalam hasil wawancara subjek OB mengaku mencoba untuk menjauhi 

dirinya dari masyakarat karena bermula dari perasaan sukanya terhadap saudara 

laki-lakinya. Hal ini membuatnya menjadi penasaran dengan apa yang dirasakan 

dimana bertentangan dengan norma yang diajarkan oleh keluarganya, namun 
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perasaan suka tersebut tidak dapat dihindari dan selalu datang sehingga 

membuatnya cemas. Ada perasaan yang cukup mengganggu selama remaja 

menuju dewasa, selama bertahun-tahun ia menahan perasaan yang tidak 

menyenangkan dan berusaha untuk membiarkan perasaan tersebut mengalir 

begitu saja. Memasuki usia perkuliahan, ia mengaku bahwa ia sudah dapat 

menerima keadaannya, mencoba selalu berfikir positif, mencoba mengambil 

pelajaran dari pengalaman tersebut dan pernah menjalin hubungan asmara 

dengan teman sesama jenisnya. 

Dari hasil wawancara tersebut nampak bahwa dia dapat menerima dirinya 

sesuai dengan definisi penerimaan diri yang dikemukakan oleh Riyanto (2006) 

dimana ia mencoba menolak untuk membenci dirinya saat ini, meskipun awalnya 

mencoba untuk menghindar dari masyarakat dan mengurung diri  namun setelah 

menahan perasaan yang kurang menyenangkan cukup lama, akhirnya dia dapat 

bersahabat dengan kondisinya. 

Berbeda dengan kasus subjek BU yang diwawancari pada tanggal 16 April 

2018. Ia terlihat ingin menutupi identitas dirinya, ia mengaku sering menyangkal 

orientasi seksualnya, memandang dirinya negatif dan sering menyalahkan 

keadaan sehingga hal ini berpengaruh terhadap perilaku sosial di masyarakat. 

Penampilan sosialnya di masyarakat yang feminin  membuat beberapa orang 

disekitar memandang rendah bahkan menyindirnya. Hal ini membuat dia 

mengasingkan diri dari masyarakat. Nampak bahwa pemuda ini belum dapat 

menerima dirinya sebagai kaum homoseksual, ia juga menolak untuk 

diwawancarai lebih lanjut. Dari fenomena homoseksual di atas menunjukkan 

bahwa menerima diri sebagai kaum homoseksual tidak mudah. Ada orang yang 

dapat menerima dan juga yang tidak dapat menerima. Penerimaan diri 
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membutuhkan proses yang panjang, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut tentang  “Tahap-tahap Penerimaan Diri pada Homoseksual”. 

1.02. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui tahapan 

penerimaan diri kaum homoseksual. 

1.03. MANFAAT PENELITIAN 

1.03.01. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam ilmu 

psikologi kesehatan mental tentang penerimaan diri kaum homoseksual 

1.03.02. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan menjadi bahan 

pengetahuan bagi kaum homoseksual dan lembaga-lembaga masyarakat yang 

bergerak dalam bidang kesehatan mental manusia. 


