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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Tuhan menciptakan jenis manusia menjadi dua yaitu pria dan wanita. 

Setiap individu, baik pria maupun wanita memiliki peran masing-masing serta 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisiologis maupun 

psikologis. Seiring dengan perkembangan zaman seringkali terjadi perubahan 

perilaku pada manusia. Pada umumnya, manusia memiliki orientasi seksual 

terhadap lawan jenisnya yaitu pria tertarik dengan wanita atau sebaliknya, wanita 

tertarik dengan pria. Mereka disebut sebagai kaum heteroseksual. Namun, pada 

orang-orang tertentu, orientasi seks macam itu tidak ada atau berkadar kecil. 

Mereka justru lebih tertarik dengan orang-orang yang berjenis kelamin sama. Pria 

tertarik pada sesama kaum pria, pada umumnya mereka disebut gay. Sebaliknya, 

yang wanita tertarik pada sesama kaum wanita. Wanita dengan orientasi seks 

seperti ini disebut sebagai lesbian.  

Homoseksual berasal dari bahasa Yunani yang berarti sesama jenis. 

Kartono (1989) mengemukakan bahwa homoseksualitas adalah relasi seks dengan 

jenis kelamin yang sama, tertarik atau mencintai jenis kelamin yang sama. 

Perilaku seksual merupakan suatu bagian dari kehidupan manusia, mulai dari 

jaman purba hingga sekarang. Perilaku seksual manusia mulai dari yang 

heteroseksual hingga homoseksual sudah ada sejak jaman nabi Luth dalam agama 

Islam. 
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Masalah perilaku seksual menyimpang berupa homoseksual selalu jadi 

bahan yang menarik serta tidak ada habisnya untuk dibahas dan diperbincangkan, 

masalah ini merupakan masalah sensitif yang menyangkut masalah peraturan 

sosial, segi moral, etik dalam masyarakat dan aturan dalam agama. Homoseksual 

bagi sebagian besar masyarakat jelas-jelas dianggap sesuatu yang menyimpang, 

abnormal, dosa, melanggar moral dan agama (Anshari, 2006). 

Permasalahan yang dihadapi kaum Homoseksual khususnya di Indonesia 

adalah mengenai keberadaan kaum Homoseksual yang masih terasa asing untuk 

bisa diterima di lingkungan awam. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa 

sebagian masyarakat memandang homoseksual adalah simbol kekejian, satu aib 

yang memalukan keluarga. Seringkali pada tubuh subjek ditemukannya penyakit 

AIDS yang mengerikan sehingga kaum homoseksual semakin lebih banyak 

dipersalahkan. Pada sisi lain, kaum homoseksual tetap berjuang menunjukkan 

eksistensi diri serta melawan diskriminasi sosial yang ada (Andara, 2002) 

Cahyani (2006) menyatakan bahwa mereka sebenarnya tidak ingin lahir 

homoseksual, mereka ingin lahir normal layaknya manusia lain. Namun sebagai 

seorang gay, diluar mereka diberi fisik sebagai lelaki tapi di dalamnya mereka 

diberi naluri sebagai wanita. Kehadiran gay di tengah- tengah masyarakat belum 

sepenuhnya bisa diterima, seringkali sindiran, cacian dan perlakuan kurang 

menyenangkan diterima. Tidak hanya dari orang lain, namun juga saudara serta 

orang tua sendiri. Menurut Andara, dkk (2002) kaum homoseksual yang dikatakan 

memiliki kelainan dalam bidang seksnya tetap memiliki keinginan untuk diterima 

dalam keluarga dan lingkungan seperti manusia normal lainnya. 
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Untuk menjadi berbeda dengan orang lain tidaklah mudah. Seringkali 

orang dengan orientasi seks yang berbeda dengan orang lain seperti halnya kaum 

homoseksual mengalami penolakan-penolakan di dalam hubungan sosialnya. 

Brooks ( Snyder, Weinrich, & Pillard, 1994) menyatakan bahwa remaja kaum 

homoseksual lebih sering mengalami peristiwa-peristiwa yang negatif dalam 

kehidupannya seperti diskriminasi dan penolakan dari lingkungannya bahkan dari 

lingkungan keluarga mereka sendiri karena orientasi seksualnya yang berbeda, 

begitu juga dengan teman-teman sebaya yang menolak remaja kaum homoseksual 

ini, dan cenderung menghindari lingkungannya. 

 Kaum homoseksual biasanya berkutat dengan pertentangan di dalam diri 

mereka yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya, dan hal 

utama yang biasanya terjadi adalah hilangnya harga diri, yaitu disaat tidak adanya 

keberanian untuk membuka diri tentang perbedaan orientasi seksualnya kepada 

keluarga dan teman-temannya. Wells (1989) juga menambahkan, kaum 

homoseksual akan mengingkari perannya untuk menjadi lebih asertif, karena 

perilaku ini berhubungan dengan homoseksualitas, yang hanya akan menimbulkan 

ketakutan dan kebencian.  

Ketakutan dan kebencian tersebut, sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Mohr (Finterbbusch 1999), yang menemukan sebanyak 90% dari 

gay dan lesbian menjadi objek kekerasan dan pelecehan, kebanyakan satu dari 

lima orang gay atau lesbian pernah mengalami tonjokan, pukulan dan tendangan, 

sedangkan 14% pernah diludahi, karena mengakui orientasi seksual mereka. 

Laporan dari suatu lembaga yang menangani masalah remaja di Amerika Serikat 
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(Kelly, 2001), juga menyebutkan banyaknya remaja gay dan lesbian yang 

melakukan bunuh diri, karena ia melihat dirinya sebagai kaum minoritas. Kaum 

homoseksual juga lebih banyak untuk memilih melakukan perilaku merusak diri 

(self-destructive behaviours), dengan minum minuman keras dan pemakaian obat-

obatan terlarang (substance abuse). Perilaku yang lebih ekstrim adalah 

queerbashing, yaitu dimana sekelompok pemuda menjadikan target orang yang 

disangka gay atau lesbian dan kemudian akan mengejar dan menendangnnya 

sampai pingsan atau meninggal dunia, setelah sebelumnya dipermalukan dan 

rusaknya tulang rusuknya akibat tendangan tersebut. 

Selanjutnya Mohr juga menyebutkan terjadi diskriminasi pada kaum 

homoseksual pada bidang-bidang pekerjaan seperti pada pabrik, akomodasi 

umum, perumahan, asuransi, perpajakan, kemiliteran, serta sampai ke urusan 

adopsi sebagai akibat dari ketakutan serta kebencian terhadap kaum homoseksual. 

Menurut Monteflores & Schultz (Brannon, 1996), penerimaan keadaan diri sendiri 

biasanya akan lebih mudah, daripada kemudian harus membuka orientasi atau 

perilaku seksualnya kepada keluarga dan teman.  Proses membuka jati diri ini 

yang lebih sering disebut dengan coming out. 

Proses untuk membuka jati diri ini menjadi sangat sulit dan sangat 

menekan bagi gay, ketika keluarga dan teman-temannya bereaksi negatif. Ini yang 

membuat kaum homoseksual tidak dapat dengan serta merta mengungkapkan 

identitas dirinya. Hal ini juga terjadi pada T, seorang homoseksual yang 

bermukim di Surakarta yang harus rela pergi dari rumahnya karena diusir oleh 

orangtuanya yang tidak dapat menerima keadaan anaknya yang berbeda dengan 
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oranglain. Lain halnya dengan pengakuan H, yang menuliskan dalam bukunya 

bahwa setelah mengakui orientasi seksualnya secara jujur kepada teman-teman di 

lingkungan organisasinya, yang merasa semakin percaya diri dengan pilihannya 

dan merasa dapat menjalani hidupnya dengan lebih baik. Hal serupa juga di alami 

oleh Y, yang mengakui dengan jujur perihal orientasi seksualnya kepada orang-

orang dekat seperti keluarganya. 

Menurut Sanderson (1995) ketidakterbukaan atas jati diri kaum 

homoseksual akan menyebabkan penghindaran kedekatan (intimacy) khususnya 

dari orang-orang terdekat, serta menempatkan ketegangan dalam hubungannya 

dengan pasangannya. Hal tersebut juga akan semakin diperparah dengan depresi 

yang biasanya dapat menyebabkan homoseksual menjadi tergantung terhadap 

alkohol, drug abuse, bunuh diri dan perilaku lain yang menyakiti dirinya. Kaum 

homoseksual yang semakin terbuka perihal jati dirinya, maka akan semakin 

sempurna individu tersebut dan menjadi baik secara fisik maupun emosional.  

Coleman (1992) menyatakan bahwa banyak orang yang telah 

mengidentifikasi dirinya sebagai gay atau lesbi, mengesampingkan tekanan dari 

masyarakat untuk melihat dirinya dalam pandangan negatif ini. Seorang individu 

homoseksual dapat menghayati hidup ke arah yang lebih positif jika mampu 

mengatasi mitos dan stereotip yang ada dalam masyarakat dengan menerima 

keadaan dirinya secara seutuhnya, sehingga hidupnya lebih bermakna.   

Makna hidup merupakan sesuatu yang dianggap penting dan berharga, serta 

memberikan nilai khusus bagi seseorang. Menurut Bastaman (1996) makna hidup 

bila berhasil ditemukan dan dipenuhi akan menyebabkan kehidupan ini dirasakan 
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demikian berarti dan berharga. Kebermaknaan hidup memerlukan adanya 

dukungan dari diri sendiri dan juga berasal dari dukungan sosial. Faktor sosial ini 

penting karena adanya pengakuan sosial akan memegang peranan dalam mencapai 

keutuhan keberadaan dari individu, mengingat individu atau manusia juga 

merupakan makhluk sosial. Namun, bagi individu yang mengalami hambatan 

dengan kehidupan sosialnya, seperti seorang homoseksual tentu akan lebih sulit 

dalam menjalani kehidupannya untuk mendapatkan makna hidup bagi dirinya.  

Salah satu penyebabnya adalah kurangnya dukungan dari lingkungan sosialnya 

dan masyarakat awam sering menyebutnya sebagai suatu penyakit, aib, dosa, dan 

lain lain.  

Hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran 

kebermaknaan hidup pada kaum homoseksual yang telah membuka jati diri. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga diharapkan dapat 

memperoleh pengetahuan dan data yang mendalam tentang makna-makna 

subyektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti, yaitu 

tentang proses coming out. Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan 

penelitian dengan judul “Kebermaknaan Hidup Pada Pelaku Homoseksual 

Yang Telah Membuka Jati Diri (Coming Out)”. 
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B. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan 

kebermaknaan hidup pada homoseksual yang telah membuka jati diri. 

 

C. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi ilmuwan psikologi, diharapkan penelitian  ini dapat menambah informasi 

dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang psikologi 

klinis-sosial dengan tema homoseksual. 

2. Bagi subjek, hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada subjek 

tentang kebermaknaan hidup pada kaum homoseksual yang telah membuka 

jati diri, sehingga dapat menghayati makna hidup serta dapat mengoptimalkan 

potensi yang ada pada dirinya. 

3. Bagi masyarakat umum, memberikan gambaran mengenai kehidupan kaum 

homoseksual sehingga masyarakat dapat memberikan dukungan kepada kaum 

homoseksual sehingga mereka dapat kembali ke kodrat mereka sebagai 

makhluk ciptaanNya. 

 

  

 

 

 

 

 


