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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang  

 

Manusia membutuhkan agama di dalam kehidupannya, yaitu sebagai 

pegangan hidup baik untuk kehidupan di dunia maupun di akherat kelak. Sudah 

barang tentu agar semuanya itu dapat dicapai maka ia harus dapat menjaga 

keseimbangan antara dua kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan 

rohani. Kebutuhan rohani (agama) mengandung dua dimensi, yaitu hubungan 

vertikal (hubungan manusia dengan pencipta) dan hubungan horizontal (hubungan 

manusia dengan sesama mahkluk Tuhan lainnya). 

Agama merupakan sarana untuk mengatasi frustasi karena alam, sosial, 

moral, dan karena maut. Religi juga merupakan sarana untuk menjaga kesusilaan 

dan tata tertib masyarakat, sarana untuk memuaskan intelektual yang ingin tahu, 

dan sarana mengatasi ketakutan, (Dister, 1990). Keyakinan beragama mempunyai 

peranan penting dalam membina moral, karena nilai-nilai moral yang datang dari 

agama tetap dan bersifat universal apabila dihadapkan pada suatu dilemma. 

Bahwa seseorang akan menggunakan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan 

nilai-nilai moral yang datang dari agama.  

Tingkat religiusitas individu akan berkembang seiring dengan 

perkembangan kepribadiannya. Sejak manusia lahir di dunia, manusia dilahirkan 
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mempunyai potensi beragama atau berkeyakinan kepada Tuhan atau percaya 

adanya kekuatan di luar dirinya yang mengatur hidup dan kehidupan alam 

semesta. Oleh karenanya pemahaman mengenai keagamaan atau religiusitas 

haruslah ditanamkan sejak dini, bahkan ketika masih kanak-kanak. Karena 

kepercayaan ini akan berkembang dan mencapai kematangan ketika individu 

dewasa. Dalam mencapai kematangan beragama banyak dipengaruhi oleh banyak 

faktor, seperti faktor internal (pembawaan), dan faktor eksternal (lingkungan).  

Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan juga menciptakan 

segala sesuatunya berpasang-pasangan, demikian juga halnya dengan mahkluk 

hidup, ada pria ada wanita, ada jantan ada betina. Demikian sudah menjadi suatu 

kodrat bahwa manusia dan hewan dalam hidupnya berusaha mencari 

pasangannya. Lalu bagaimana dengan manusia yang memilih pasangan sejenis 

atau yang kita kenal sebagai kaum homoseksual. Dalam agama islam 

homoseksual merupakan larangan agama, karena Allah dan Rosulnya melarang 

hubungan seks sesama jenis. 

Salah satu permasalahan yang merebak di masyarakat Indonseia adalah 

masalah hubungan seks antara sesama jenis (homoseksual). Meskipun masalah ini 

tidak terlalu mencolok di masyarakat. Tetapi masalah ini merupakan masalah 

yang rawan dan sensitif menyangkut segi moral, etika, agama, dan latar belakang 

sosial ekonomi.    

Homoseksualitas terdapat pada banyak masyarakat di dunia yang 

senantiasa memikat untuk dipahami. Pada awalnya, siapapun tentu saja tidak ingin 
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menjadi homoseks. Tetapi jika terlahir menjadi seorang homoseks, siapapun juga 

tidak dapat menolaknya. Karena seperti sifat dasar lainnya, kecenderungan 

perilaku homoseksual tersebut tidak dapat diubah. Pada dasarnya perilaku tersebut 

merupakan sifat bawaan yang terus melekat selama hidupnya. 

Menurut kebanyakan orang, kaum homoseks masih seperti misteri. 

Golongan ini sedikit yang diketahui karena merupakan kelompok minoritas. 

Kaum homoseks sama dengan orang kebanyakan. Perbedaannya hanya terletak 

pada orientasi seksual dan sedikit pada cara berpenampilan dan berperilaku. 

Kondisi ini bisa diterima atau tidak, dalam kehidupan kita ada sekelompok orang 

yang memiliki orientasi seksual yang berbeda.  

Pada umumnya, manusia memiliki orientasi seksual terhadap lawan 

jenisnya. Seorang pria tertarik pada wanita, atau sebaliknya, wanita tertarik pada 

pria. Mereka disebut sebagai kaum heteroseksual. Namun, pada orang-orang 

tertentu orientasi seks macam itu tidak ada atau berkadar kecil. Mereka justru 

(lebih) tertarik pada orang-orang sejenis. Pria tertarik pada sesama kaum Adam. 

Umumnya mereka disebut gay. sebaliknya, yang wanita tertarik pada sesama 

kaum Hawa. Wanita dengan orientasi seks seperti ini disebut sebagai lesbian.  

Kaum homoseks dalam berelasi juga mengenal perasaan cemburu dan 

depresi jika pasangan homonya berbuat serong dengan orang lain, seperti halnya 

dengan kaum heteroseks. Perasaan cemburu dan depresi ini dapat sedemikian 

besarnya sehingga yang merasa ditinggalkan dapat bunuh diri karena depresi. Bisa 

juga seorang homoseks membunuh pasangannya yang selingkuh tadi. Kasus ini 
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umumnya terjadi pada pasangan gay, walaupun bukan tidak mungkin bisa juga 

terjadi pada pasangan lesbian. Seorang lesbian yang berperan sebagai suami (the 

butch) dapat membunuh seorang pria heteroseksual yang merampas pasangannya. 

Perilaku macam itu bisa dipahami karena mereka manusia biasa seperti 

kaum heteroseks. Homoseksual bukanlah penyakit. Homoseksual hanyalah salah 

satu bentuk orientasi seksual seseorang. Penyimpangan ini menurut Kartono 

(1989) sangat tergantung pada struktur kepribadian seseorang, dan perkembangan 

pribadinya, menetapnya “fixity” kebiasaan yang menyimpang, kuatnya tingkah 

laku seksual yang menyimpang, sikap pribadi inidividu yang bersangkutan 

terhadap gejala penyimpangan dan sekaligus adanya perilaku seksual yang 

menyimpang lainnya, yang pararel tumbuhnya.  

Menurut dr. Stephanus Kurniadi Budijanto/Gde 

(www.google/gnonline.com, 2006) yang pasti, menjadi gay bukan suatu ‘mimpi 

buruk’ dan menjadi gay juga bukan kesalahan siapa-siapa. Gay hanyalah masalah 

orientasi seksual, sedangkan dalam kehidupan, seorang homoseks tetaplah 

manusia yang bisa berfikir, berkarya, dan berprestasi seperti manusia-manusia 

lain.   

Kadar homoseksualitas ber-gradasi. Perilaku homoseksual dapat 

bermanifestasi sebagai pola preferensi pasangan erotik (pembangkit libido) yang 

tidak pernah mengenal atau merasakan bangkitan erotik oleh pasangan berjenis 

kelamin lain. Semua minat afeksi (alam perasaan) dan genital (daerah erotik) 

tertuju pada pasangan sejenis kelamin. Perilaku macam ini dikenal sebagai 



 5 

homoseksual overt atau eksklusif. Pelakunya sadar akan nafsu homoseksual-nya 

dan tidak berusaha menutupinya.  

Di antara homoseksual eksklusif (homoseksual sejati) dan heteroseksual 

ekslusif (heteroseksual sejati) terdapat homoseksual dan hetroseksual dengan 

kadar berbeda. Seorang heteroseksual sejati tertarik dan terangsang hanya 

terhadap lawan jenis.  

Adapula heteroseks yang juga tertarik pada sesama jenis, hanya saja kadar 

ketertarikannya sangat kecil sehingga hampir tak berarti. Seorang wanita 

heteroseks misalnya mungkin saja mengagumi wanita seksi, atau pria heteroseks 

mungkin pula mengagumi pria lain yang berotot. Namun, bila seseorang 

mempunyai rasa kagum, tertarik dan terangsang terhadap sesama jenis jauh lebih 

dominan, dia sudah dapat disebut homoseks.  

Kaum homoseks tidaklah mudah untuk diketahui ciri-cirinya. Di kalangan 

gay misalnya, mereka memiliki ciri-ciri tertentu yang hanya bisa diketahui oleh 

orang-orang tertentu atau kelompoknya saja. Ciri-ciri khusus inilah yang sering 

disebut sebagai sandi, yaitu tanda-tanda yang sengaja dipasang para gay untuk 

menarik pasangannya. Bisa berupa gerakan atau benda-benda yang dikenakan. 

Di kalangan orang gay ada banyak ciri yang di pakai, seperti anting di 

sebelah kanan, sapu tangan di kantong belakang, rantai, dan lain-lain. Tetapi 

bukan hanya orang gay yang memakai ciri seperti itu. Jadi tanda seperti itu belum 

tentu menandakan orang gay. Ada pula gay yang tidak memakai ciri khusus 

karena tidak mau diketahui sebagai seorang gay. Kesulitan yang sama juga terjadi 
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untuk mengetahui seorang wanita lesbian atau tidak, (www.google/gnonline.com, 

2006) 

Menurut Husada (Jawa Pos, 5-Mei-2000), alumnus FISIP Unair yang 

meneliti tentang kehidupan gay di Surabaya, memakai perhiasan yang “ramai” 

merupakan ciri khas kaum gay untuk menunjukkan dunianya kepada orang lain, 

bahkan itu merupakan alat komunikasi antar sesama gay. Ciri lainnya, menurut 

Husada, mereka yang tergolong sebagai gay selalu tertarik pada aktivitas yang 

biasanya dilakukan wanita. 

Fenomena homoseks telah lama ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di 

Indonesia kita mengenal istilah homoseks tradisional, sampai homoseks modern. 

Sebenarnya tidak ada istilah tradisional dan istilah modern, karena semuanya 

disebabkan oleh adanya perbedaan waktu terjadinya, tapi pada perkembangan 

yang ada, homoseks lebih sering dibedakan dalam homoseks tradisional, dan 

modern. Hal ini seperti yang dikatakan oleh tokoh GAya Nusantara, De’de’ 

Oetomo dalam bukunya, Memberi Suara Pada Yang Bisu, Galang Press 

September 2001. 

Permasalahan homoseks dalam hal keyakinan beragama dan peribadatan, 

sepertinya kurang mendapat perhatian dari pihak yang berkompeten. Seorang 

homoseks sebagai anak manusia tentunya mempunyai pengalaman religi dan 

ataupun yang berkenaan dengan itu. Setidaknya pendidikan agama yang 

diperolehnya sejak kecil atau di sekolah. Pertanyaannya sekarang adalah apakah 

mereka meyakini teologi yang mereka terima dan seberapa kadarnya. Bila mereka 
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yakin, bagaimanakah keyakinan beragama (religiusitas) yang sudah 

terinternalisasi pada diri mereka bisa terkalahkan oleh dorongan untuk menjadi 

seorang homoseks. 

Proses pengambilan keputusan seorang calon homoseks, yang 

memutuskan selamanya hidup sebagai seorang homoseks tentu akan 

mengakibatkan munculnya perasaan tertekan dan ataupun mengalami 

pertentangan dengan norma–norma yang telah terinternalisasikan pada dirinya, 

termasuk di dalam religiusitas. 

Seseorang yang merasa tidak diterima oleh agamanya dan agama lain 

dikarenakan menyalahi kodrat ataupun melakukan dosa besar yang diyakini 

sangat berat. Apakah orang tersebut akan menjauh dan tidak meyakini teologi lagi 

(menjadi atheis), ataukah dia tetap percaya (kepada ajaran agama), walaupun tetap 

melakukan perbuatan yang dianggap dosa tersebut, dan pasrah akan balasan apa 

yang akan diterima dari perbuatan tersebut. Ataukah ada kemungkinan lain ia 

mengembangkan religi alternatif yang ia yakini dari berbagai religi yang dapat 

menentramkannya, yang bisa kita sebut sebagai religi tanpa agama. 

Apapun itu, pada kenyataannya realita ini memang ada. Sebuah budaya 

yang tersembunyi dan dianggap sebagai budaya kaum pendosa oleh masyarakat 

kebanyakan. Namun demikian, ternyata mereka sangatlah banyak. Mereka berasal 

dari berbagai kelas dan sisi dalam lapisan masyarakat kita; kaya, miskin, cerdas, 

bodoh, laki-laki, perempuan, taat menjalankan perintah agama, maupun tidak, dari 

keluarga baik-baik maupun broken home. 
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Berdasarkan uraian di atas, menjadikan penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian ini, sehingga dapat ditarik rumusan masalah: bagaimana kondisi 

psikoreligi homoseks, khususnya makna religiusitas pada homoseks.    

 

B. Keaslian Penelitian 

 

        Penelitian tentang homoseksual memang sudah banyak dilakukan, 

beberapa diantaranya pernah penulis baca. Pada penelitian ini memuat dua 

variable, yaitu religiusitas dan homoseksual. Maka keaslian dari penelitian ini 

dapat dilihat dari dua variable itu. Keaslian penelitian ini dapat ditinjau dari 

variable religiusitasnya dan variable homoseksualnya, atau dapat juga dari 

keduanya. Untuk menambah kadar keasliannya, berikut diajukan beberapa 

literatur, majalah, dan penelitian yang membicarakan kedua variable tersebut. 

Variable homoseksual, misalnya ; tulisan milik Roach (1991), The Rihgts 

Of Homosexual Person, membicarakan tentang internal gereja St Paul, 

Mineapolis. Homoseks-pegiat gereja tersebut mengatakan bahwa orientasi seksual 

seseorang  bukanlah sesuatu alasan untuk diperlakukan diskriminatif dan seorang 

homoseks masih bisa menjadi saudara-saudari seiman. 

Della Andara, dalam penelitiannya yang melibatkan 50 orang Gay, yang 

sebagian besar pendidikan subjek menengah ke atas. Penelitian ini membicarakan 

tentang Gangguan Penyesuaian Diri Pada Kaum Homoseksual. Ditemukan 

bahwa para homoseks tadi sedikit atau sama sekali tidak menjalin kontak 
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emosional dengan ayah mereka, sedangkan si Ayah memiliki kepribadian yang 

keras dan sensitife. 

Syamsiah (1989) dalam Sisi Lain Dari Homoseksualitas, menyebutkan 

bahwa semenjak kaum homoseksual mengorganisir diri untuk gerakan politik, 

mereka telah mencapai banyak kemenangan. Badan legislatif dari sebelas negara 

bagian mengikuti jejak negara bagian Illionis-di Amerika Serikat, mencabut UU 

anti sodomi-sebelumnya, sodomi dianggap kriminal. Juga Perhimpunan Psikiatri 

Amerika (APA), tidak lagi menganggap homoseksual sebagai gangguan jiwa, 

beberapa perusahaan raksasa di Amerika Serikat menyatakan bersedia 

mempekerjakan homoseks. Sedang homoseks perempuan (lesbian) tidak begitu 

menonjol sebagaimana homoseks laki-laki (gay). 

Demikian kajian yang berkenaan dengan homoseksualitas. Dari contoh 

kajian di atas tidak ada satupun yang menyinggung tentang religiusitasnya. Maka 

dari sisi homoseksualnya, orisinalitas tema penelitian dapat dikatakan terjamin. 

Variable religiusitas, misalnya ; penelitian dari Purwati (2002) di SMU 

Muhammadiyah Purworejo dan MAN Purworejo. Dengan judul Perbedaan Sikap 

Terhadap Hubungan Seksual Pranikah Ditinjau Dari Religiusitasnya. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan sikap terhadap 

hubungan seksual pranikah jika ditinjau dari segi religiusitasnya remaja. 

Lalu Turniwati (2003), Hubungan Antara Religiusitas Dan Frustasi 

Dengan Perilaku Agresi. Kajian di SMU Negri 2 Sukoharjo ini menyoroti tentang 

persoalan apakah ada hubungan religiusitas dengan perilaku agresi. 
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Yunior Hafidh Hery (2004), Religiusitas Pelaku Biseksual (Studi Kasus). 

Menyoroti gambaran ringkas religiusitasnya pelaku biseksual. Susetyo Eko 

Banuwarlan (2003), Studi Kasus Tentang Esensi Religiusitas Bagi Waria. 

Penelitian yang mengambil subjek waria yang tinggal, bermukim dan 

bersosialisasi diwilayah Surakarta ini mengungkap tentang makna religius bagi 

kaum waria.   

Dua penelitian sebelumnya meski membicarakan tentang religiusitas tetapi 

tidak ada kaitannya dengan gangguan seksual (homoseksual). Artinya boleh 

dikata bahwa belum banyak untuk tidak menyebutkan belum ada-penelitian yang 

mengkaji homoseksual. Sehingga dari segi variable religiusitasnya pun tema 

penelitian ini termpenelitiank otentik, tidak meniru dan terjaga keasliannya. 

Demikian contoh kajian tentang religiusitas, meski dua tulisan terakhir 

membicarakan tentang religiusitas pada pelaku penyimpangan seksual namun 

obyeknya adalah kaum biseksual dan waria bukan kaum homoseksual. Pada dua 

penelitian tersebut juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan 

penulis. Perbedaan tersebut terletak pada aspek religiusitas yang diteliti, 

diantaranya:  

a. Penelitian yang dilakukan oleh Yunior Hafidh Heri (2004), Religiusitas 

Pelaku Biseksual (Studi Kasus), mengungkap pada bentuk agama pelaku 

biseksual. Orientasi religiusitas pada tipe ekstrinsik dan intrinsik. Tujuan 

wawancara dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan subjek atas 



 11 

sembilan komponen religiusitas, diantaranya: obyek sembah, nabi, kitab suci, 

doktrin, ritual, emosi, pengetahuan, etika, dan komunitas.  

b. Penelitian yang dilakukan oleh Susetyo Eko Banuwarlan (2003), Studi 

Kasus Tentang Esensi Religiusitas Bagi Waria. Mengungkap tentang bagaimana 

Seorang waria melakukan ritual keagamaan, dengan menilik keyakinan teologi 

yang sudah diperoleh sejak kecil. Sedangkan aspek religius yang diungkap yaitu 

tentang: 1. Emosi keagamaan yang menyebabkan seseorang besifat religius. 2. 

Sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia 

tentang sifat-sifat Tuhan, tentang wujud dari alam ghaib, serta nilai norma dan 

ajaran religi yang bersangkutan. 3. Sistem ritus dan upacara yang merupakan 

usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa, atau makhluk 

halus lainnya yang mendiami alam ghaib. 4. Umat atau kesehatan sosial yang 

menyangkut sistem keyakinan terhadap sifat Tuhan, tentang wujud dari alam 

ghaib, serta nilai norma dan ajaran religi, yang menjalankan sistem ritus dan 

religi.   

c. Penelitian yang penulis lakukan, Makna Religiusitas Bagi Kaum 

Homoseksual. Mengungkap tentang bagaimana suatu norma–norma yang telah 

terinternalisasikan pada dirinya, termasuk di dalam religiusitas.bisa terkalahkan 

oleh dorongan untuk menjadi seorang homoseks.  

Demikian berdasarkan bukti-bukti keaslian penelitian ini, baik dari segi 

religiusitasnya maupun dari segi homoseksualnya, maka penulis beranggapan 
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bahwa penelitian tentang Makna Religiusitas Pada Homoseksual, seperti yang 

penulis lakukan dapat dikatakan asli. 

   

C. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui makna religiusiatas bagi kaum homoseks.. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Secara Praktis  : 

a. Bagi pemerintah bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menyusun program penyelesaian permasalahan homoseks  

b. Bagi tokoh agama bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menyusun program pembinaan akhlak dan religiusitas pada homoseks 

c. Bagi masyarakat bisa menambah pengetahuan tentang kehidupan 

homoseks pada umumnya dan homoseks di surakarta pada khususnya  

Secara Teoritis : 

a. Bidang psikologi klinis, hasil dari penelitian ini dapat memperluas 

pengetahuan tentang kelainan-kelainan yang dialami oleh homoseks  

b. Bidang psikologi sosial, dapat memperluas pengetahuan tentang pola 

hubungan sosial para homoseks 
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c. Bidang psikologi agama, dapat melihat makna religiusitas bagi kaum 

homoseks  

 

 

 

 

 

 

 

 


