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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Jumlah populasi homoseksual di seluruh dunia, menurut para ilmuan 

telah mencapai 10 persen atau sekitar 750 juta jiwa dari seluruh populasi 

manusia di dunia sebanyak 7,5 miliar dengan jumlah lesbian mencapai 4 

persen atau sekitar 187,5 juta jiwa. Menurut survey CIA (Centre Intelligency 

of Agency), Indonesia merupakan negara yang menempati peringkat ke 

lima setelah Cina, India, Eropa, dan Amerika yang mempunyai 

homoseksual terbanyak, yakni mencapai tiga persen dari total jumlah 

penduduknya, atau sekitar 7,5 juta jiwa dengan total lesbian mencapai 

1,875 juta jiwa.(Saefudin, 2016). 

Hasil survei Kementrian Kesehatan Republik Indonesia pada 13 kota 

di Indonesia yang dilakukan sejak 2009 hingga 2013, terjadi peningkatan 

jumlah homoseksual dari 7 menjadi 12,8 atau meningkat 83 persen. Data 

serupa juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan lewat survei sebelumnya 

yang dilakukan di 20 kota pada tahun 2007-2009, bahwa jumlah 

homoseksual meningkat dari 5,3 menjadi 12,4 atau sekitar 134 persen 

(Damayanti, 2015). 

Berdasarkan data di atas, semakin hari populasi homoseksual 

semakin meningkat. Berbagai macam reaksi penolakan yang diberikan 

kepada kaum homoseksual, membuat sulit menghitung jumlah pasti kaum 
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homoseksual. Sebagian kaum homoseksual masih menutup diri dan 

bersembunyi. Kaum homoseksual yang tidak mengungkapkan kepada 

publik mengenai kondisinya saat ini, karena takut dicaci maki dan dikucilkan 

dari masyarakat sekitar (Damayanti, 2015).  

Hasil laporan kajian oleh Lembaga Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan 

Universitas Indonesia Tahun 2015, menyebutkan bahwa masyarakat 

memandang homoseksual masih menjadi hal yang tabu dan dianggap 

sebagai perilaku menyimpang. Keberadaan homoseksual masih dianggap 

sebagai kaum marginal yang mendapat pelabelan negatif dari masyarakat, 

dan masyarakat Indonesia menganggap bahwa homoseksual memiliki 

orientasi seksual yang berbeda ditinjau dari aspek sosial, agama, budaya 

dan psikologis (Damayanti, 2015). 

Homoseksual di kalangan wanita disebut lesbian yang memiliki 

pengertian sebagai wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan 

seksual sesama jenisnya; atau wanita homoseks. Menurut definisi 

American Psychiatric Association (APA), lesbian diartikan sebagai 

perempuan yang secara seksual tertarik kepada perempuan, dimana 

perilaku seksual diarahkan (disalurkan) pada perempuan, memiliki fantasi 

seksual terhadap perempuan, memiliki ketertarikan secara emosional 

terhadap perempuan, ketertarikan secara sosial diarahkan pada 

perempuan, memiliki gaya hidup yang tertarik kepada sesama jenis, dan 
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mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan yang menyukai perempuan 

(Soetjiningsih, 2004) dalam Sandra (2019). 

 Jumlah kaum lesbian sampai bulan Desember 2015, yang 

tergabung dalam Sobat Semarang sebanyak 1.240 orang. Kaum lesbian 

tersebut membuat akun facebook tertutup sebagai sarana komunikasi 

sesama anggota, sedangkan jumlah yang terjangkau secara terang-

terangan dan terbuka sebanyak 50 orang. Jumlah lesbian belum pernah 

dilakukan pencatatan secara lebih komprehensif dan baru sejak Januari 

2015 telah dilakukan pencatatan, walau masih sangat sederhana dan 

mendapat bantuan dari beberapa tokoh akademisi untuk menjadi dewan 

Penasehat. Kelompok usia lesbian di Semarang yang pernah dijumpai di 

Sobat Semarang bervariatif mulai dari SMP, SMA, Mahasiswa, maupun 

yang sudah bekerja (Noviyani, 2017).  

Menurut hasil penelitian dari Lembaga Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (Damayanti, 2015), sebagian besar 

masyarakat Indonesia umumnya melihat keberadaan lesbian sebagai suatu 

hal yang negatif, abnormal, dan salah. Pandangan ini berdampak pada 

sikap penolakan masyarakat terhadap lesbian, sehingga lesbian 

mengalami berbagai konflik dalam kehidupan. Hasil penelitian Kusuma 

(2012), sebagian besar lesbian memiliki masalah berupa konflik pribadi, 

lingkungan keluarga dan sosial ketika memutuskan untuk menjadi lesbian. 

Lingkungan keluarga dan sosial lesbian rata-rata “menolak” 

keberadaannya, bahkan pengalaman seorang lesbian pernah suatu hari 
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diusir dari kontrakannya sembari disiram dengan menggunakan air. 

Lesbian pernah mengalami peristiwa yang lebih parah yaitu ketika dirinya 

dibuang dari keluarganya karena memilih menjadi lesbian. Hal yang sama 

juga dialami oleh lesbian lainnya yang justru mendapat masalah bukan dari 

lingkungan keluarga melainkan dari lingkungan pertemanan, dimana dirinya 

selalu mendapat makian yang berlangsung secara terus menerus.  

Hal –hal tersebut dapat membuat para lesbian tidak dapat membuat 

konsep diri yang tepat untuk dirinya sendiri. Para homoseksual biasanya 

akan dijauhi oleh teman-temannya, bahkan akan diasingkan karena sikap 

homoseksualnya yang mereka miliki. Selain itu mereka akan cenderung 

menyendiri dan mereka akan sulit bersosialisasi dengan lingkungan 

mereka. Menurut Hurlock (2011), penerimaan diri merupakan dasar bagi 

setiap individuntuk dapat menerima kenyataan hidup, semua pengalaman-

pengalamannya, baik maupun buruk dan individu membutuhkan situasi 

yang menghormati dan menghargai tanpa adanya persyaratan. 

Menghormati dan menghargai diri bisa tercapai jika individu merasa 

diterima apa adanya tanpa ada penilaian atau persyaratan tertentu.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 16 Agustus 

2019 diketahui bahwa narasumber C (SP) merasa ‘terjebak’ dalam dunia 

lesbian, karena pergaulannya. Tetapi sampai sekarang narasumber C tidak 

dapat keluar dari zona  ini karena ia merasa sangat menyukai ‘pasangan 

lesbian pertamanya’. Narasumber C pernah dimarahi orangtuanya akan hal 

itu, sampai suatu saat pernah diusir dari rumah juga, teman-teman 
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gerejanya juga sempat mengucilkannya tetapi saat ini sudah mereda. 

Respon narasumber C saat mengetahui orangtuanya tidak dapat menerima 

keadaan dirinya sebagai lesbian adalah narasumber C bertingkah aneh, 

vulgar, dan pendiam. Ketika ditanya tentang perasaannya saat ini 

narasumber C menjawab bahwa ia sendiri merasa bingung apakah ia 

merasa nyaman atau tidak menjadi lesbian dan terkadang juga merasa 

tertekan.  Narasumber C merasa kurang dapat menerima dirinya. 

Hasil wawancara yang dilakukan ditanggal 23 Desember 2021 

diketahui bahwa narasumber D (ES) sudah mulai menjadi lesbian saat umur 

20 tahun dikarenakan merasa trauma pernah di selingkuhi oleh pacar 

prianya di masa lalunya dan akhirnya untuk menjadi lesbian pertama 

kalinya. Sekarang ES berusia 24 tahun dan sudah 3 kali berganti pasangan 

wanita. ES mengaku lebih nyaman dan lebih bisa mencurahkan rasa 

sayangnya ke seorang wanita. Sampai sekarang ES masih binggung 

dengan penilaian ke dirinya sendiri masih binggung dengan keputusan yang 

diambil apakah benar atau tidak. Sehingga ES binggung ketika 

mendapatkan pertanyaan apakah itu sesuai dengan dirimu?  

 ES sangat sering merenung dan menyendiri sambal mencari 

jawaban yang diperlukan dirinya sendiri. Pertanyaan apakah kamu bisa 

menerima dirimu seutuhnya, ES menjawab belum karena ES tidak 

mengetahui apa yang dirinya butuhkan terutama terkait sosok, dan rasa 

sayang yang ES butuhkan. ES juga belum tau sampai kapan menjalani 

menjadi seorang lesbian. Peneliti akhirnya menyimpulkan dari wawancara 
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dengan subyek D bahwa subyek D belum menemukan konsep dirinya dan 

tidak bisa menerima dirinya seutuhnya. 

Hal yang terjadi apabila lesbian yang tidak bisa menerima dirinya 

adalah yang pertama adalah ruang privat yang tidak didapatkan oleh 

seorang lesbian ketika ia tidak menerima dirinya akibat dari konflik batin 

yang nyaris menyertai sepanjang kehidupan seorang lesbian. Dan yang 

kedua, keterhambatan interaksi dengan komunitas lain atau masyarakat 

luas juga begitu kental. Keterhambatan tersebut karena tidak adanya 

penerimaan diri di ruang publik bagi seorang lesbian. Inilah dinamika yang 

sampai saat ini masih dihadapi oleh lesbian. Hurlock (2011). 

Penerimaan diri memungkinkan individu memandang diri obyektif, 

pemahaman diri yang objektif akan membuat individu mengerti akan 

dirinya, termasuk kelemahan dan kelebihan yang dimiliki serta bisa bersikap 

positif dalam menanggapi kelemahan dan kelebihan yang ada. 

Pemahaman diri secara obyektif diharapkan individu dapat menerima 

kenyataan, kemudian berusaha dengan yang ada pada dirinya untuk 

mengembangkan pribadi yang sehat dan memiliki karakteristik yang positif. 

Hurlock (2011) berpendapat bahwa sikap untuk menilai diri dan keadaan 

diri secara objektif, adalah menerima segala yang ada pada diri termasuk 

kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahannya.  

Hurlock (2011) mendefinisikan penerimaan diri sebagai suatu 

tingkatan kesadaran individu tentang karakteristik pribadinya dan 

mempunyai kemauan untuk hidup dengan keadaan tersebut, hal ini berarti 
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individu tersebut memiliki pengetahuan tentang dirinya sehingga menerima 

kelebihan dan kelemahannya.  Individu yang menerima diri apa adanya, 

tidak akan mengulangi kesalahan yang sama sesuatu perbuatan yang 

dapat merugikan diri sendiri. Individu yang merasa puas akan dirinya akan 

membuat individu menerima dirinya secara akurat dan realistis, tidak akan 

memusuhi dirinya karena menganggap orang lain menerima dirinya 

(Hurlock, 2011). Penerimaan diri adalah sikap yang merasa puas dengan 

diri sendiri, kualitas-kualitas dan bakat-bakat sendiri serta pengakuan akan 

keterbatasan diri (Chaplin, 2011). 

Menurut Sulaeman (1995) individu yang menerima diri mempunyai 

ciri-ciri: memiliki penghargaan yang realistis tentang sumber-sumber yang 

ada pada diri, individu percaya akan norma-norma serta keyakinan sendiri, 

dan tidak menjadi korban oleh opini-opini orang lain.  Individu mempunyai 

pandangan yang realistis tentang keterbatasan-keterbatasan diri tanpa 

menimbulkan tindakan menjauhi/penolakan diri yang irasional. Selanjutnya 

Sulaeman (1995) juga menyebutkan, individu menerima diri akan menerima 

kehadiran dirinya, mengenal potensi-potensi dirinya, individu juga 

menyadari kekurangan-kekurangannya tanpa terus menerus 

menyesalinya.  

Supratiknya (1995) menyebutkan ada tiga ciri-ciri individu yang 

menerima diri adalah: kerelaan diri untuk mengungkapkan berbagai pikiran, 

perasaan dan reaksi diri kepada orang lain, mempunyai psikologis yang 

sehat, dan mampu menerima orang lain. Penerimaan diri sangat diperlukan 
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oleh individu untuk bersosialisasi dengan orang lain, diantaranya yaitu 

untuk memperoleh status yang baik di masyarakat. Menurut Hurlock (2011), 

salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan diri adalah konsep diri 

yang stabil. Individu yang dapat melihat dirinya sendiri dengan benar, maka 

akan memiliki pengertian terhadap diri sendiri. Cara individu memandang 

diri sendiri secara positif atau mempunyai konsep diri yang stabil akan 

memiliki penerimaan diri yang baik. Konsep diri adalah gagasan tentang diri 

sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan dan penilaian seseorang 

terhadap diri sendiri. Jadi konsep diri terdiri atas bagaimana cara individu 

melihat diri sebagai pribadi, bagaimana individu merasakan diri sendiri, dan 

bagaimana individu menginginkan diri menjadi manusia sebagaimana yang 

diharapkan (Desmita, 2011). 

Memiliki konsep diri yang stabil dapat meningkatkan potensi yang 

terbaik dari diri sendiri dengan senantiasa belajar meningkatkan 

kemampuan diri, dan memanfaatkan kesempatan serta peluang yang ada. 

Menurut Desmita (2011), konsep diri memungkinkan individu untuk 

membangun perasaan memiliki harga diri, memiliki kemampuan atau 

kompeten dan berarti.  

Berdasarkan penjelasan penjelasan di atas peneliti tertarik meneliti 

tentang hubungan antara konsep diri dengan penerimaan diri para lesbian. 
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1.02. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara konsep diri 

dengan penerimaan diri lesbian. 

 

1.03. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi teori 

perkembangan Psikologi kesehatan dan Psikologi Perkembangan  

berkaitan dengan konsep diri dengan penerimaan diri lesbian. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini dapat memberikan referensi kepada pembaca terkait 

mengenai fenomena yang terjadi berkaitan dengan  konsep diri 

dengan penerimaan diri lesbian. 

 


