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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perilaku homoseksual merupakan ketertarikan seksual dan emosi dengan 

sesama jenis (Oetomo, 2001). Sejalan dengan itu Klein (Chung, 1996) 

menjelaskan lebih lanjut homoseksual adalahperilaku kecenderungan tertarik 

secara seksual sesama jenis baik perilaku dan perasaan yang terjadi karena adanya 

pengaruh masa lalu, saat ini dan konsepnya. 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari interaksi antar 

sesama. Interkasi akan terjadi baik sesama jenis maupun dengan jenis kelamin 

yang berbeda. Interaksi terjadi di lingkungan tempat tinggal atau lingkungan 

tempat kerja. 

Interkasi yang berkala akan menimbulkan rasa nyaman ketika 

berkomunikasi. Ketika komunikasi yang terjadi menjadi nyaman dapat 

menimbulkan rasa ketertarikan satu sama lain. Ketertarikan pada lawan jenis 

merupakan hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari namun apabila adanya 

rasa kecenderungan tertarik dengan sesama jenis maka perlu diwaspadai karena 

dianggap tidak wajar atau mengarah kepada perilaku abnormal. 

Interkasi di lingkungan yang homogen berpotensi timbulnya 

kecenderungan homoseksual karena intensitas atas pertemuan yang tinggi. Seperti 

di lembaga pemasyarakatan (Ahsan,2006), atau dalam dunia pendidikan dapat 

terjadi di sekolah berasrama. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh You 
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(2010) tentang sekolah Seminari calon pastur dalam agama Katolik. Sekolah 

Seminari ini merupakan sekolah yang hanya terdapat siswa laki-laki. Siswa dalam 

sekolah tersebut berusia remaja yang sedang mengalami masa pubertas sehingga 

perilaku seks menyimpang bisa terjadi di dalam sekolah tersebut, perilaku seks 

menyimpang siswa diberikan pelatihan kontrol diri yang berguna untuk mencegah 

adanya perilaku seks menyimpang yang terjadi di dalam sekolah.
 

Faktor penyebab kecenderungan perilaku homoseksual selain dikarena 

interaksi yang intens. Kurangnya pengetahuan identitas dalam dirinya sehingga ia 

yang mengalami kebingungan tentang identitas dalam dirinya. Hal tersebut 

menyebabkan seseorang memiliki kecenderungan suka sesama jenis, seseorang 

yang mengalami kebingungan identitas diri terjadi pada usia remaja, karena 

remaja memiliki masa perkembangan yang rentan dalam memahami dirinya.
 

Kecenderungan perilaku homoseksual ini pun dapat ditemukan dalam  pondok 

pesantren yang santrinya masuk dalam perkembangan remaja, banyak peneliti 

sebelumnya yang membahas tentang perilaku homoseksual di dalam pondok 

pesantren (Raharjo, 2005; Zuhri, 2006; Dzulkarnain, 2006; Usman, 2012).
 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan formal keagamaan yang 

memiliki kegiatan pendidikan cenderung lebih padat dibandingkan dengan 

lembaga pendidikan lainnya. Pondok pesantren memiliki aturan yang sudah dibuat 

sesuai dengan syariat Islam dan kehidupan dalam pondok pesantren tepisah antara 

santri putra dan santri putri, sehingga interaksi yang sering dilakukan bersifat 

homogen. Interkasi bersifat homogeni pada dasarnya baik menurut syariat Islam, 

namun di sisi lain menimbulkan persoalan baru yaitu adanya santri yang mulai 
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memiliki ketertarikan kepada teman asramanya karena interaksi mereka yang 

intens sehingga menjadikan satu sama saling tertarik. 

Kecenderungan perilaku homoseksual adalah adanya kecenderungan 

tertarik dengan jenis kelamin yang sejenis, apabila laki-laki dengan laki-laki dan 

perempuan dengan perempuan. Adanya kecenderungan tersebut ditimbulkan oleh 

interakasi yang intens dengan sesama jenis kelamin. Interkasi intens menjadikan 

mereka memiliki ketertarikan. Awalnya hanya memiliki rasa tertarik tapi ada juga 

yang sampai melakukan perilaku ciuman, meraba dan tidur bersama. Perilaku 

tersebut merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan syariat agama. 

Faktor yang mempengaruhinya seperti dari lingkungan tempat tinggal 

yang homogen, diri individu santri yang memiliki latar belakang dari keluarga 

ayah pasif, ibu dominan keluarga kurang harmonis, atau santri kurang 

pengetahuan tentang reproduksi yang benar sehingga mereka melakukan 

perbuatan yang salah. Pada penelitian Sneed (2008) mengatakan bahwa anak lebih 

merasa nyaman berdiskusi tentang perilaku seksual dengan ibu dibandingkan 

dengan ayah. 

Laporan pertemuan LGBT se Asia 2013 mereka mengatakan bahwa dalam 

segi pendidikan di Indonesia kurang memberikan pendidikan tentang seks dan 

seksualitas di lingkungan sekolah pada umumnya dan soal-soal yang terkait 

dengan seksualitas LGBT, hal ini dapat berdampak buruk pada rasa percaya diri 

pemuda LGBT karena para pelaku seringkali mendapatkan perilaku bulliying. 

Kelompok ini berusaha untuk memberikan pendidikan seks kepada para siswa 

untuk dapat menerima dengan baik para pelaku homoseksual yang berada di 
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sekitarnya. Selain itu orang tua sejenis (homoseksual) akan membekali diri 

mereka apabila mendapatkan diskriminasi (Elizabeth, dkk. 2015). Hal tersebut 

bersebarangan dengan dasar pendidikan di pondok pesantren yang sesuai dengan 

agama Islam dimana mengharamkannya perilaku homoseksual. 

Berdasarkan wawancara oleh beberapa pembina atau pimpimpan beberapa 

pondok pesantren mengemukakan bahwa dalam satu tahun ini terdapat beberapa 

santri yang mengakui bahwa dirinya menjadi korban pelecehan seksual sesama 

jenis.Dampak dari perilaku tersebut para korban mengalami ketakutan dan rasa 

bersalah terhadap dirinya. Pondok memiliki sanksi tegas untuk mengeluarkan 

siswa yang melakukan homoseksual. Meskipun adanya hal tersebut diri pelaku 

seks menyimpang baik lesbi ataupun gay tidak memiliki rasa malu melakukan di 

dalam pondok. Data yang diperoleh pelaku homoseksual di pondok pesantren 

belum memiliki jumlah yang pasti, karena santri tidak melaporkannya kepada 

pihak guru atau pembina asrama sehingga menjadikan perilaku seks menyimpang 

“homoseksual” tidak terlihat secara kasat mata dan tidak memiliki data yang 

konkrit namun menjadi hal yang sangat merisaukan dalam dunia pendidikan 

pondok pesantren.  

Homoseksual yang terjadi pada diri santri di pesantren memiliki karakter 

yang berbeda dengan homoseksual pada umumnya, mereka memiliki sifat yang 

cair (fluid) yaitu kadang muncul, kadang hilang.Santri yang memiliki 

kecenderungan perilaku homoseksual tidak memiliki rasa malu kepada Allah 

bahwa dirinya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. 
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Pada perilaku menyimpang “homoseksual” komunikasi orang tua yang 

memiliki anak remaja menjadi penting. Hal ini dikarenakan sebagai kekuatan 

ikatan yang baik dan menjadi kontrol untuk mengawasi anak, frekuensi dan 

intensitas komunikasi di dalam keluarga. Tidak hanya itu hal tersebut juga 

mempengaruhi pesan yang ingin disampaikan oleh orang tua ke anak. 

Sebagaimana penelitian Aspy, B. Cheryl, dkk (2007) dan Donna Isra Silaban, dkk 

(2015) komunikasi seksual yang baik dalam keluarga menyebabkan seseorang 

memahami identitas dirinya dengan baik, keluarga merupakan pondasi awal yang 

memberikan pelajaran dan pengertian tentang seksual, selain itu para orang tua 

memiliki kecemasan terhadap anak-anaknya terhadap perilaku homoseksual 

(Jordan Soliz, dkk. 2010). 

Topik dalam komunikasi seksual orang tua dan anak yang sangat penting 

diberikan kepada para remaja seperti seputar hal-hal yang sensitif, penggunaan 

kondom, pubertas, perkembangan fisik dan STIs. Selain itu terdapat topik yang 

tidak dibahas oleh orang tua adalah informasi tentang akibat HIV. Hal tersebut 

menjadikan anak tidak dipersiapkan secara utuh dan bertanggungjawab tentang 

kehidupan seksualnya. Kebutuhan penting informasi seksual merupakan 

tanggungjawab, penting dalam menekan terkenanya HIV & AIDS dan 

mengurangi resiko kehamilan dini. Beberapa topik seksual tersebut yang 

terlupakan oleh orang tua sehingga tidak diberikan kepada remaja 

(Turnbull&Triece, 2012). 

Santri yang memiliki kecenderungan perilaku homoseksual atau yang telah 

dilecehkan secara seksual apabila diketahui oleh orang dilingkungan sekitarnya 



6 
 

 
 

maka dirinya akan merasa dijauhi dan ada rasa malu serta rasa takut pada diri 

mereka. Berdasarkan penelitian di India kaum minoritas homoseksual memiliki 

pandangan negatif yang berdampak pada kehidupan dan kesejahteraannya 

(Srivastava&Singh, 2015). Selain itu dapat berdampak pada rasa ingin bunuh diri 

yang sangat beresiko di alami oleh para pelaku kecenderungan perilaku 

homoseksual (Haas, dkk, 2011). Praktiknya dalam pondok pesantren ada yang 

santri senior mencari santri baru untuk dijadikan adiknya, mereka akanmelakukan 

kegiatan pondok bersama-sama. Pelampiasan hasrat seksual kakak adik tersebut 

dengan cara memasukan paha mereka dan menjepit selangkangannya (Ustman, 

2012). 

Kepribadian santri, idealnya memiliki kepribadian yang muhsin yaitu 

kepribadian yang baik atau bagus.Seluruh perilaku mendatangkan manfaat dan 

menghindarkan perilaku yang mudhorat, perilaku bukan hanya menyangkut 

keimanan dan keislaman melainkan perilaku yang dilakukan mencari ridha Allah 

sehingga ihsan dapat menghiasi diri untuk menyempurnakan keimanan dan 

peribadatanya. Karakter dalam kepribadian Muhsin adalah malu (al-haya’), yaitu 

karakter yang memiliki kepekaan diri dalam meninggalkan dan menjalankan apa 

yang telah diatur oleh Allah SWT (Mujib, 2017). Usia santri termasuk dalam 

kategori perkembangan remaja yang sedang mengalami pubertas transisi fisik 

menuju dewasa, usia remaja adalah masa yang sangat penting bagi perkembangan 

seksualitas (Berk, 2012). Pengetahuan dan pendidikan seks kepada remaja sangat 

sedikit sekali informasi yang diberikan oleh orang tua, sebagian orang tua merasa 

hal tersebut tabu sehingga para remaja yang tidak mendapatkan informasi secara 
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utuh dari orang tua. Hal tersebut menyebabkan santri lebih memilih untuk belajar 

kepada internet, teman sebaya, film dan TV. Informasi yang kurang dan 

lingkungan yang mendukung perilaku homosekual menyebabkan remaja akan 

menjadi orang yang memiliki kecenderungan homoseksual dan tidak memiliki 

rasa malu ketika melakukan perilaku tersebut. Karena mereka mendapatkan 

inspirasi dari media sehingga dapat mengambil keputusan untuk menajdi seorang 

gay atau lesbi (Gomillion, C. Sarah. 2011), apabila mereka tidak memiliki 

inspirasi atau penguat mereka cenderung takut dan malu mengatakan bahwa 

mereka seorang homoseksual, maka perilakunya menghindar (Brown, Jac & 

Treetham, Robert. 2010). 

Sebagaimana yang diterangkan oleh Mujib (2017) rasa malu merupakan 

salah satu karakter yang terdapat dalam kepribadian yang muhsin, rasa malu disini 

merupakan adanya kepekaan pada diri setiap manusia yang mendorong dalam 

berprilaku untuk meninggalkan apa yang telah dilarang dan menjalankan apa yang 

telah diperintahkan oleh Allah SWT. Hal tersebut tidak dimiliki oleh pelaku seks 

menyimpang. Kaufman (1996) rasa malu dalam kehidupan pelaku homoseksual 

sangat rentan terjadi pada diri mereka atas penerimaan diri mereka sendiri.Rasa 

malu dengan kuat dapat membentuk harga diri, identitas dan keakraban mereka. 

Sehingga pelaku ini tidak memiliki rasa malu melabeli dirinya berbeda dengan 

yang lainnya (coming Out). Tidak hanya itu pelaku didukung dengan keadaan 

lingkungan yang menjadikan seseorang yang memiliki kecenderungan perilaku 

seks menyimpang.  
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Komunikasi orang tua yang memiliki anak remaja menjadi penting karena 

sebagai kekuatan ikatan yang baik dan menjadi kontrol untuk mengawasi anak, 

frekuensi dan intensitas komunikasi di dalam keluarga mempengaruhi pesan yang 

ingin disampaikan oleh orang tua ke anak. Komunikasi tentang seksual sangat 

penting diberikan kepada para remaja. Terdapat beberapa topik seksual yang 

terlupakan oleh orang tua sehingga tidak diberikan kepada remaja seperti seputar 

hal-hal yang sensitif, penggunaan kondom, pubertas, perkembangan fisik dan 

STIs. Dan terdapat topik yang tidak dibahas oleh orang tua adalah informasi 

tentang akibat HIV. Hal tersebut menjadikan anak tidak dipersiapkan secara utuh 

dan bertanggungjawab tentang kehidupan seksualnya. Kebutuhan penting 

informasi seksual adalah rasa tanggungjawab, menekan terkenanya HIV & AIDS 

dan mengurangi resiko kehamilan dini. Memberikan bukti bahwa remaja dalam 

berkomunikasi tentang kesehatan seksual dengan keluarga, teman dan teman 

kencan sangatlah jarang. Sehingga intervensi atau pemberian komunikasi seksual 

dalam keluarga menjadikan remaja lebih memahami tentang kesehatan seksual. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah komunikasi seksual pada 

keluarga dan rasa malu memiliki hubungan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap 

kecenderungan perilaku homoseksual?  
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Menguji hubungan komunikasi seksual dalam keluarga dan rasa malu 

dengan kencenderungan perilaku homoseksual pada santri 

2. Menguji hubungan komunikasi seksual dalam keluarga dengan 

kencenderungan perilaku homoseksual pada santri 

3. Menguji hubungan rasa malu dengan kencenderungan perilaku 

homoseksual pada santri 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritik dari penelitian ini, antara lain: 

a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terutama psikologi 

pendidikan untuk memperkaya kajian teori tentang kencenderungan 

perilaku homoseksual, rasa malu dan komunikasi dalam keluarga . 

b. Dapat berguna untuk berbagai bidang pengetahuan serta pihak-pihak 

terkait yang membutuhkan informasi mengenai kencenderungan 

perilaku homoseksual, rasa malu dan komunikasi dalam keluarga yang 

terdapat dalam sekolahan atau pondok pesantren, ditujukan kepada 

siswa maupun guru. 

2. Manfaat praktis 

 Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain: 

a. Bagi santri 
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 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk 

para santri bahwasanya apabila seseorang memiliki rasa malu yang 

tinggi maka akan memiliki kencenderungan perilaku homoseksual yang 

rendah, begitupun dengan komunikasi seksual dalam keluarga yang 

baik makan akan dapat terhindar dari kecenderungan perilaku 

homoseksual.  

b. Bagi Praktisi  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

praktisi untuk dapat mencegah kasus kencenderungan seks 

menyimpang terutama homoseksual dikalangan santri di pondok 

pesantren. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian terkait dengan komunikasi seksual dalam keluarga dan rasa 

malu pada kencenderungan perilaku homoseksual di santri memiliki keaslian 

penelitian yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 1 Keaslian Penelitian 

No

. 

Judul Penelitian 

Peneliti & Tahun 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Sexual 

Communication 

Between Early 

Adolescents and Their 

Dating Partners, 

Parents, and Best 

Friends 

  

Widman, Cho   ukas-

Bradley, Helms, 

Menggunaka

n metode 

eksperimen 

dengan cara 

memberikan 

intervensi 

kepada 

remaja oleh 

orang tua 

Memberikan bukti bahwa remaja 

dalam berkomunikasi  tentang 

kesehatan seksual dengan 

keluarga, teman dan teman 

kencan sangatlah jarang. 

Sehingga intervensi atau 

pemberian komunikasi seksual 

dalam keluarga menjadikan 

remaja lebih memahami tentang 

kesehatan seksual 
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No

. 

Judul Penelitian 

Peneliti & Tahun 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Golin, & Prinstein ; 

2014 

 

 

2.  
Communicating about 

sexual matters within 

the family 

:Facilitators and 

barriers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnbull, Triece ; 

2012 

Menggunaka

n metode 

eksperimen 

yang 

diberikan 

kepada 

remaja 

Komunikasi tentang seksual 

sangat penting diberikan kepada 

para remaja. Terdapat beberapa 

topik seksual yang terlupakan 

oleh orang tua sehingga tidak 

diberikan kepada remaja seperti 

seputar hal-hal yang sensitif, 

penggunaan kondom,  pubertas, 

perkembangan fisik dan STIs. 

Dan terdapat topik yang tidak 

dibahas oleh orang tua adalah 

informasi tentang akibat HIV. 

Hal tersebut menjadikan anak 

tidak dipersiapkan secara utuh 

dan bertanggungjawab tentang 

kehidupan seksualnya. 

Kebutuhan penting informasi 

seksual adalah rasa 

tanggungjawab, menekan 

terkenanya HIV & AIDS dan 

mengurangi resiko kehamilan 

dini. 

 

3. Is Sexual 

Communication 

Challenging Between 

Mothers and 

Daughters? 

 

Coffelt, A. Tina ; 

2010 

Menggunaka

n metode 

eksperimen  

Orang tua ditantang 

berkomunikasi dengan anak 

mereka. Dan mereka merasakan 

hal yang sangat menyenangkan. 

4. Youth –Parent 

Comunication and 

Youth Sexual 

Behavior: Implication 

for Physicians  

 

Aspy, B. Cheryl, dkk ; 

2007 

Menggunaka

n metode 

kuantitatif 

Komunikasi orang tua yang 

memiliki anak remaja menjadi 

penting karena sebagai kekuatan 

ikatan yang baik dan menjadi 

kontrol untuk mengawasi anak, 

frekuensi dan intensitas 

komunikasi di dalam keluarga 

mempengaruhi pesan yang ingin 

disampaikan oleh orang tua ke 

anak. 
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No

. 

Judul Penelitian 

Peneliti & Tahun 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

5. Mairil: Phenomena 

Homoseksualitas Di 

Pesantren  

 

Ustman; 2012 

Menggunaka

n metode 

studi kasus 

fenomena 

yang ada di 

pondok 

pesantren  

 

Terjadinya fenomena 

homoseksualitas di pondok 

pesantren yang melibatkan para 

santri baru menjadi korban 

6. Peran  Kesepian dan 

Lama Mendekam 

Terhadap 

Kecenderugan 

Perilaku Homoseksual 

Pada Penghuni Rumah 

Tahanan Negara di 

Lingkungan Pergaulan 

yang Homogen di 

Rumah Tahanan 

Negara  

 

 

 

 

Ahsan, Aysar Amrul; 

2005 

Menggunaka

n metode 

kuantitatif 

yang 

diberikan 

kepada 

penghuni 

lapas, 

Variabel 

penelitian ini 

peran 

kesepian, 

lamanya 

berada di 

tahanan dan 

kecenderunga

n perilaku 

homoseksual 

Adanya perilaku kecenderungan  

homoseksual pada penghuni 

lembaga pemasyarakatan karena 

intensitas atau berada di dalam 

lingkungan yang homogen 

(sejenis) 

7. Perilaku Homoseksual 

di Pondok Pesantren 

 

Dzulkarnain, 

Iskandar; 2006 

Penelitian ini 

menggunaka

n metode 

studi kasus 

yang ada di 

pondok 

pesantren  

Perilaku homoseksual dalam 

pondok pesantren yang menjadi 

sebuah tradisi dan tidak 

dianggap menajdi suatu perilaku 

yang menyimpang 

 

 

8. Efektivitas Pendidikan 

Seksualitas Untuk 

Meningktakan Kontrol 

Diri Terhadap 

Perliaku Seks Remaja 

Seminari   

 

You, Yanuarius; 2010 

Menggunaka

n metode 

eksperimen 

yang 

diberikan 

kepada siswa 

seminari 

Adanya pelatihan kontrol diri 

yang diberikan kepada siswa 

seminari untuk mencegah 

perilaku homoseksual. Dimana 

sekolah seminari merupakan 

sekolah pastur untuk agama 

Kristen yang siswanya dalam 

lingkungan homogen (sejenis). 
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No

. 

Judul Penelitian 

Peneliti & Tahun 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

9 Dalaq Di Pesantren 

 

 

Zuhri, Saifuddin; 

2006 

Menggunaka

n pendekatan 

studi kasus 

yang ada di 

pondok 

pesantren 

 

Dalaq merupakan salah satu 

sebutan untuk homoseksual yang 

dimana perilaku homoseksual 

menjadi hal yang turun menurun 

10 Psychosocial Roots of 

Stigma of 

Homosexsuality and 

Its Impact on the Lives 

of Sexual Miniorities 

in India. 

 

Srivastava & Singh; 

2015 

 

Menggunaka

n metode 

kualitatif 

yang 

diberikan 

kepada 

pelaku 

homoseksual 

Melekatnya stigma negative 

pada diri pelaku homoseksual di 

India yang menyebabkan merka 

tidak memiliki kesejahteraan 

dalam hidup serta adanya 

keinganan bunuh diri. 

11 Suiciede and Suiciede 

Risk in Lesbian, Gay, 

Bisexsual and 

Transgender 

Populations: Review 

and Recomendetions. 

  

Haas, P. A, dkk; 2015 

Menggunaka

n metode 

kualitatif 

dengan 

subjek orang 

yang 

memiliki 

perilaku 

homoseksual 

 

Pelaku homoseksual dapat 

memliliki dampak keinginan 

bunuh diri 

12 Parent-Adolescent 

Communication About 

Sex: The Impact of 

Content and Comfort 

on Adolescent Sexual 

Behavior  

 

 

Sneed, D. Carl; 2008  

Menggunaka

n metode 

kualitatif 

yang 

diberikan 

kepada 

remaja 

Ibu lebih nyaman dibandingkan 

dengan ayah. Konten percakapan 

terkait dengan perilaku seksual, 

mereka untuk melakukan 

hubungan seks sampai menikah 

tidak aktif secara seksual 

dibandingkan dengan remaja 

yang tidak diberi instruksi oleh 

orang tua. Harapan anak bahwa 

mendiskusikan perilaku seksual 

penting disampaikan langsung 

oleh orang tua. 

 

13 Komunikasi Antar 

Pribadi Orang Tua 

Dalam Pembentukan 

Konsep Diri Remaja 

Metode 

kuantitatif 

diberikan 

kepada 

Penelitiannya mengisyaratkan 

pentingnya komunikasi orangtua 

pada remaja. Mengembangkan 

pemahaman mengenai diri 
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No

. 

Judul Penelitian 

Peneliti & Tahun 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Pada Keluarga di 

Lingkungan III 

Kelurahan Bahu  

 

 

 

Donna Isra Silaban 

dkk; 2015 

remaja dan 

orang tua 

dengan 

variabel 

konsep diri 

dan 

komunikasi 

interpersonal 

sebagai proses berkomunikasi 

bersama orang lain, biasanya 

dimulai dari keluarga terutama 

dalam menemukan dan 

menampilkan kapasitas identitas 

diri di untuk mendapatkan 

konsep diri secara jelas dan 

berawal dari orangtua. 

 

14. The Educational and 

Social Implications of 

Sexuality and Sex 

Education in Nigerian 

Schools  

 

Dienye; 2011 

Metode 

eksperimen 

yang 

memberikan 

program 

psikoedukasi 

kepada siswa 

remaja di 

Nigeria 

Meneliti tentang pemberian 

psikoedukasi seks di Negiria 

untuk memberikan dampak yang 

baik bagi sosial atau masa depan 

para siswa, edukasi diberikan di 

sekolah-sekolah dan hal tersebut 

dapat menurunkan perilaku seks 

menyimpang seperti aborsi yang 

banyak terjadi pada remaja 

Nigeria 

 

 

15. Sex Education: 

Accessand Impacton 

Sexual Behaviourof 

Young People 

 

 Kirby; 2011 

Metode 

eksperimen 

yang 

memberikan 

program 

psikoedukasi 

kepada siswa 

bekerjasama 

dengan pihak 

sekolah 

 

Membuat program edukasi 

kepada para siswa yang berusia 

remaja dan didalamnya terdapat 

beberapa informasi yang 

berkaitan dengan seks, penyakit 

menular seks dan HIV, 

bekerjasama dengan guru 

sebagai informan di sekolah 

16. Shame, internalized 

Homophobia, Identity 

Formation, 

Attechment Style and 

the Conection to 

Relantionship Status 

in Gay Men  

 

Brown, Jac & 

Treethan Robert ; 

2010 

 

Metode 

kualitatif , 

subjek 

penelitian 

merupakan 

gay  

Penelitian ini mengungkapkan 

bahwa adanya rasa malu pada 

diri mereka karena homophobia 

yang diinternalisiasi sehingga 

mereka memiliki kecenderungan 

gaya cemas menghindar untuk 

mengatakan bahwa mereka 

adalah seorang gay 
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No

. 

Judul Penelitian 

Peneliti & Tahun 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

17. Parent-Adolescent 

Communication and 

Sexual 

Risk-Taking 

Behaviours of 

Adolescent  

 

Wang; 2009 

 

Menggunaka

n metode 

kualitatif  

Menunjukkan bahwa pengaruh 

positif dari orang tua melalui 

komunikasi mengenai 

seksualitas dapat terjadi apabila 

adanya keterbukaan,friendly dan 

kenyamanan dalam 

berkomunikasi.  

18. Family sex 

communication 

orientation  

 

Warren, Clay & Neer, 

Michael; 2009 

Metode 

eksperimen 

yang 

dilakukan 

orang tua 

kepada 

anaknya 

 

Dampak dari pemberian 

komunikasi seksual kepada anak 

adalah signifikan dapat 

meningkatkan pengetahuan anak 

terhadap seksual 

 

 

 

No

. 

Judul Penelitian 

Peneliti & Tahun 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

19. Hubungan Fantasi 

Seksual Dan Lama 

Tinggal Terhadap 

Kecenderungan 

Perilaku Homoseksual 

Pada Siswa Di 

Lingkungan Pergaulan 

Yang Homogen Di 

Pesantren  

 

Raharjo, Trubus; 2003 

Menggunaka

n metode 

kuantitatif 

dengan 

variabel 

kecenderunga

n perilaku 

homoseksual, 

fantasi 

seksual dan 

lama tinggal 

di pondok 

pesantren 

 

Tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara siswa yang 

tinggal lama di Pesantren dengan 

fantasi seksual terhadap 

kecenderungan perilaku 

homoseksual 

 

 

 

20. Perceptions of 

Communication With 

Gay and Lesbian 

Family Members: 

Predictors of  

Relational 

Satisfaction and 

Implications for 

Outgroup Attitudes  

 

Jordan Soliz, 

Menggunaka

n metode 

kualitatif 

yang 

dilakukan 

kepada 

keluarga 

yang di 

dalamnya 

terdapat 

anggota 

Penelitian ini dilakukan oleh 

beberapa  subjek yang memiliki 

keluarga normal atau 

heteroseksual, yang mengatakan 

bahwa mereka memiliki 

kecemasan sehingga 

mengkomunikasikan tentang 

homoseksual kepada anak-

anaknya 
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No

. 

Judul Penelitian 

Peneliti & Tahun 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Elizabeth Ribarsky, 

Meredith Marko 

Harrigan, Stacy Tye-

Williams; 2010  

 

keluarga  

21. Essentialism and 

Islamic Theology of 

Homosexuality: A 

Critical Reflection on 

an Essentialist 

Epistemology Toward 

Same-Sex Desires and 

Acts in Islam  

 

Alipour, M; 2017 

Menggunaka

n studi 

literatur 

memberikan 

kritikan dan 

refleksi 

tentang 

perilaku 

hubungan 

sejenis pada 

agama Islam 

 

Agama Islam merupakan agama 

yang memiliki toleransi yang 

tinggi, namun melihat hubungan 

sesama jenis. Agama Islam 

membahas apakah homoseksual 

termasuk dalam kesenangan saja 

atau memang perilaku normal 

karena adanya bawaan dari lahir.  

22 Parent-Child 

Conversations About 

Legal Inequalities 

in Gay- and Lesbian-

Parent Families in 

Florida 

 

Elizabeth Weber 

Ollen and Abbie E. 

Goldberg ; 2015 

Menggunaka

n metode 

eksperimen, 

meminta 

orang tua 

sejenis untuk 

memberikan 

edukasi  

Penelitian ini diberikan kepada 

orang tua sejenis, pada orang tua 

sejenis mereka akan membekali 

anak-anaknya apabila 

mendapatkan diskriminasi dan 

uniknya memiliki orang tua 

sejenis. 

 

 

 

 

23 Family Members’ 

Uses of Religion in 

Post–Coming-Out 

Conflicts With 

Their Gay Relative 

 

Etengoff, Chana & 

Daiute, Colette; 2014 

Metode 

kualitatif 

mewawancar

ai orang 

homoseksual 

yang 

memiliki 

agama 

Agama merupakan sesuatu yang 

memiliki aturan dan seorang 

homoseksual yang menganut 

suatu agama mereka akan 

mengalami konflik batin karena 

bertentangan, namun sekarang 

ini beberapa dapat menerima 

homoseksual karena adanya 

faktor biologis serta perubahan 

kultrul yang ada. 
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No

. 

Judul Penelitian 

Peneliti & Tahun 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

24 The Influence of 

Media Role Models on 

Gay, 

Lesbian, and Bisexual 

Identity 

 

 

Gomillion, c. Sarah & 

Giuliano, A Traci; 

2011 

 

Metode 

kualitatif 

yang 

diberikan 

kepada orang 

gay, lesbi dan 

bisexual 

dengan cara 

mengisi 

kuesioner 

Di Texas sebanyak 126 orang 

gay lesbi dan bisexual mengisi 

kuesioner dan mereka 

mengatakan bahwa terdapat 

pengaruh media dalam 

pengambilan keputusan mereka 

menjadi seorang gay, lesbi atau 

biseksual karena adanya 

penguatan, kenyamanan dan 

inspirasi yang mereka dapatkan 

dari media 

 

25 Attitudes Toward 

Homosexuality Among 

Nursing Students in a 

Public University 

inMalaysia: the 

Religious Factor  

 

Moreira, Pamela, dkk 

Sex Res Soc Policy 

(2015)12;182-187 

 

Metode 

kualitatif 

yang 

memberikan 

kuesioner 

kepada 

perawat 

Agama merupakan salah satu 

faktor yang menjadikan 

seseorang menjadi negative 

memiliki kecenderungan 

perilaku homoseksual, ini 

merupakan penelitian yang 

dilakukan pada mahasiswa 

keperawatan di Malaysia 

 

Turnbull, Trice (2012); Coffelt, A Tina (2010); You, Yanuaris (2010); 

Dienye (2011); Kirby (2011); Warren, Clay & Neer (2009); Widman, ,dkk (2014); 

Elizabeth Weber Ollen and Abbie E. Goldberg (2015) menggunkan metode 

eksperimen dengan cara memberikan intervensi pada penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti, dalam penelitian yang dilakukan oleh Utsman (2012); 

Dzulkarnain, Iskandar (2006); Zuhri, Saifuddin (2006) menggunakan metode 

pendekatan studi kasus fenomena yang berada di tempat penelitiannya. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Haas, P. A, dkk (2015); Sneed D. Carl (2008); 

Wang (2009); Brown, Jac & Treerhan Robert (2010); Jordan Soliz, dkk (2010); 

Etengoff, Chana & Colette (2014); Gomillion, c. Sarah, dkk (2011); Moreira, 
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Pamela, dkk (2015) menggunkan metode kualitatif dalam penelitiannya, dan pada 

penelitian Alipour, M (2017) menggunakan metode studi literature yang 

dilakukan oleh peneliti. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ahsan, 

Aysar Amrul (2005); Aspy (2007); Widman, dkk (2014); Srivastava & Singh 

(2015); Donna, Isra Silaban dkk (2015); Raharjo, Trubus (2003) menggunakan 

metode kuantitatif. 

Pada penelitian Warren, Clay & Neer (2009); Donna, Isra Silaban dkk 

(2015); Widman, dkk (2014) subjek penelitiannya menggunakan orang tua yang 

memiliki anak usia remaja. Dan pada penelitian Turnbull, Trice (2012); Donna, 

Isra Silaban dkk (2015); Dienye (2011); Kirby (2011) subjek penelitian yang 

digunakan yaitu para remaja, serta penelitian yang dilakukan oleh You, Yanuaris 

(2010); Raharjo, Trubus (2003); Utsman (2012); Dzulkarnain, Iskandar (2006); 

Zuhri, Saifuddin (2006) dilakukan pada siswa yang berada di sekolah asrama 

sejenis (homogen) sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Srivastava & 

Singh (2015); Brown, Jac & Treerhan Robert (2010); Elizabeth Weber Ollen and 

Abbie E. Goldberg (2015); Etengoff, Chana & Colette (2014); Gomillion, c. 

Sarah, dkk (2011) menggunkan subjek penelitian orang yang memiliki perilaku 

homoseksual yaitu gay atau lesbi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Widman, dkk (2014); Turnbull, Trice 

(2012); Coffelt, A Tina (2010); Aspy (2007); Sneed D. Carl (2008); Dienye 

(2011); Kirby (2011); Warren, Clay & Neer (2009); Wang (2009); Jordan Soliz, 

dkk (2010) ini menggunakan variabel komunikasi seksual dan pada variabel  rasa 

malu dilakukan oleh peneliti yang digunakan oleh Brown, Jac & Treerhan Robert 
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(2010), sedangkan penelitian yang menggunakan variabel perilaku homoseksual 

dilakukan oleh Utsman (2012); Dzulkarnain, Iskandar (2006); Zuhri, Saifuddin 

(2006); Haas, P. A, dkk (2015); Srivastava & Singh (2015); Raharjo, Trubus 

(2003); Ahsan, Aysar Amrul (2005); Jordan Soliz, dkk (2010); Etengoff, Chana & 

Colette (2014); Gomillion, c. Sarah, dkk (2011) 

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu 

terdapat penelitian yang menggunakan metode kuantitaf dengan variable 

tergantung kecenderungan perilaku homoseksual dilakukan oleh Raharjo (2003); 

Ahsan (2005), namun terdapat perbedaannya yaitu pada variabel bebas pada 

penelitian ini menggunakan variabel komunikasi seksual dalam keluarga dan 

variabel rasa malu. 

Perbedaan penelitian ini dengan penlitian sebelumnya terletak pada 

metode penelitian pada tiga penelitian sebelumnya menggunakan pendektan studi 

kasus atau fenomena yang dilakukan oleh Utsman, (2012); Dzulkarnain, (2006); 

Zuhri, (2006), sedangkan peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan tiga 

variabel yang diteliti yaitu rasa malu, komunikasi seksual dalam keluarga dan 

kecenderungan perilaku homoseksual. Penelitian ini dilakukan dengan subjek 

para santri yang sudah tinggal selama satu tahun di pondok pesantren dan berada 

pada jenjang pendidikan yang setara dengan Madrasah Aliyah di pondok 

pesantren karisidenan Surakarta. Penelitian ini memiliki belum pernah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya sehingga menjadikan ciri khas pada penelitian ini. 


