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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang berkaitan dengan wanita yang berorientasi seksual 

lesbian sudah dilakukan oleh banyak peneliti, diantaranya: 

1. Budiarty dengan judul “Gaya Hidup Lesbian  (Studi Kasus di Kota 

Makassar)”.
1
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya hidup 

lesbian di Kota Makassar yang meliputi beberapa faktor yakni, 

karakteristik, cara berpakaian, teman berinteraksi, waktu senggang dan 

waktu untuk menghabiskan waktu, dan jenis aktifitas yang dilakukan 

oleh mereka. Adapun hasil dari penelitian yang sudah dilakukan 

menunjukkan bahwa tidak banyak perbedaan dalam kehidupan sehari-

hari yang dilakukan oleh lesbian dengan orang normal pada umumnya. 

Namun yang menjadi perbedaan adalah orientasi seksualnya saja. 

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa, dalam dunia lesbian 

terdapat dua jenis lesbian yaitu lesbian Butch dan lesbian Femme. 

Adapun pengertian lesbian Butch adalah lesbian yang berperan sebagai 

laki-laki dalam suatu hubungan. Sedangkan lesbian Femme berperan 

sebagai perempuannya. Lesbian Butch sebagian besar berasal dari 

keluarga menengah keatas, sedangkan lesbian Femme sebagian besar 

berasal dari keluarga menengah ke bawah. 

                                                           
     

1
 Astry Budiarty, Gaya Hidup Lesbian (Studi Kasus di Kota Makassar), Skripsi, Fakults Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2011. 
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2. Tarigan dengan judul “Komunikasi Interpersonal kaum lesbian di Kota 

Pontianak Kalimantan Barat”.
2
 Penelitin ini bertujuan untuk 

mengetahui komunikasi interpersonal, bentuk komunikasi, konflik-

konflik yang muncul di tengah masyarakat, dan faktor-faktor penyebab 

seseorang menjadi lesbian. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa beberapa dari kaum lesbian dapat mengungkapkan jati diri atau 

orientasi seksualnya kepada masyarakat dengan melalui interaksi 

simboliknya. Selain itu, pada kaum lesbian yang memiliki pandangan 

positif terhadap dirinya mampu melakukan komunikasi lebih baik 

dengan masyarakat. Namun disisi lain, ada beberapa kaum lesbian 

yang merasa kurang percaya diri untuk melakukan pengakuan diri 

kepada masyarakat dikarenakan ada beberapa faktor penghambat. 

Diantaranya yaitu karena masing-masing kepentingan, kurangnya 

motivasi dan adanya prasangka yang membuat mereka memilih untuk 

tertutup dan enggan untuk melakukan interaksi simboliknya kepada 

masyarakat yang ada di sekitar mereka. 

3. Dessy dengan judul “Dinamika Pembentukan Identitas Diri Mahasiswa 

Lesbian”.
3
 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk menelusuri lebih 

jauh proses kehidupan lesbian di kalangan mahasiswa, (2) Untuk 

memahami proses pembentukan identitas diri pada mahasiswa lesbian, 

                                                           
     2 Megawati Tarigan, Komunikasi Interpersonal Kaum Lesbian di Kota Pontianak Kalimantan 

Barat, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, 2011. 
     3 Dessy, Dinamika Pembentukan Identitas Diri Mahasiswa Lesbian (Studi Kasus Mahasiswa 

Lesbian di Kota Yogyakarta), Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Jurusan Psikologi, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012. 
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(3) Untuk mengetahui respon sosial terhadap mahasiswa lesbian. Hasil 

dari penelitan yang sudah dilakukan ditemukan bahwa adanya 

perbedaan masa pembentukan identitas diri mahasiswa lesbian dari 

ketiga informan. Di mana satu dari ketiga informan masa pembentukan 

identitas diri terjadi ketika memasuki usia remaja, sedangkan 

pembentukan identitas diri dua informan lain terjadi ketika memasuki 

usia dewasa. Pembentukan identitas diri pada masa remaja menuntut 

perubahan besar dalam pola sikap perilaku seseorang. Tidak semua 

individu dapat menyelesaikan tahapan ini dengan baik, terlebih pada 

tingkat kematangan seseorang yang mengalami keterlambatan dalam 

hal meletakkan dasar bagi pembentukan sikap dan pola perilaku. 

Dalam hal ini, dapat dilihat adanya perbedaan tingkat kematangan dari 

ketiga informan. Sehingga adanya perbedaan sikap dalam memahami 

dan menyadari akan adanya sifat-sifat yang melekat dalam diri ketiga 

informan untuk memasuki peranan yang akan mereka jalani di 

kehidupan mendatang. 

Penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian di atas, karena 

penelitian ini fokus pada pola komunikasi yang dipergunakan oleh 

wanita dengan orientasi seksual lesbi terhadap keterbukaan diri di 

lingkungan sosialnya. 
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B. Kerangka Teori 

1. Komunikasi 

a. Pengertian Komunikasi 

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat mendasar 

dalam kehidupan manusia. Bahkan komunikasi telah menjadi suatu 

fenomena bagi terbentuknya suatu masyarakat atau komunitas 

yang terintegrasi oleh informasi, dimana masing-masing individu 

dalam masyarakat itu sendiri saling berbagi informasi untuk 

mencapai tujuan bersama. Kata komunikasi atau communication 

dalam bahasa inggris berasal dari kata Latin communis yang berarti 

sama.
4
 DeVito dalam bukunya menjelaskan bahwa komunikasi 

mengacu pada tindakan, oleh satu orang atau lebih, yang mengirim 

dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan, terjadi dalam 

suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada 

kesempatan untuk melakukan umpan balik. Komunikasi 

didefinisikan secara luas sebagai “berbagi pengalaman”. Sampai 

batas tertentu, setiap makhluk hidup dapat dikatakan melakukan 

komunikasi dalam pengertian dalam berbagi pengalaman. 

DeVito dalam bukunya menyebutkan ada empat tujuan atau 

motif seseorang melakukan komunikasi. Motif atau tujuan ini tidak 

harus disampaikan secara sadar atau tidak harus mereka yang 

                                                           
     

4
 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung: PT Rosdakarya, 2010, hal. 46. 
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terlibat menyepakati tujuan komunikasi individu tersebut. Adapun 

ke-empat tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Penemuan diri (personal discovery) 

Salah satu tujuan komunikasi adalah untuk menemukuan 

identitas diri. Dengan melakukan komunikasi, seseorang akan 

mengetahui siapa dirinya dengan melihat respon yang 

diberikan oleh orang lain dan dapat memahami secara lebih 

baik diri sendiri dan diri orang lain. 

2) Untuk melakukan hubungan 

Komunikasi bertujuan untuk membina dan memelihara 

hubungan dengan orang lain. Sebagian besar seseorang 

menghabiskan waktunya untuk memelihara dan membina 

hubungan dengan orang lain. 

3) Untuk mengubah sikap dan perilaku 

Dalam proses komunikasi sehari-hari, seseorang berusaha 

mengubah sikap dan perilaku orang lain. 

4) Untuk hiburan 

Seseorang menggunakan banyak perilaku komunikasi untuk 

bermain dan menghibur diri. Demikian pula banyak dari 

perilaku komunikasi dirancang untuk menghibur orang lain. 

b. Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-

orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya 
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menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal 

maupun nonverbal. Bentuk khusus dari komunikasi interpersonal 

ini adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang. 

Adapun ciri-ciri komunikasi diadik pihak-pihak yang melakukan 

komunikasi berada pada jarak yang dekat, pihak-pihak yang 

berkomunikasi dalam mengirim dan menerima pesan bersifat 

simultan dan spontan baik secara verbal maupun nonverbal.
5
 

Adapun tahap-tahap dalam terbinanya hubungan interpersonal 

adalah kontak, keterlibatan, keakraban, perusakan dan pemutusan. 

c. Pengertian Pola Komunikasi 

Pola komunikasi menurut Djamarah adalah bentuk atau 

pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses penyampaian 

dan penerimaan pesan. Adapun dalam prosesnya dilakukan dengan 

cara yang tepat agar pesan yang dimaksud dapat dipahami.
6
 

Adapun pola komunikasi terdiri atas beberapa macam yaitu: 

1) Komunikasi Linear 

Diartikan sebagai penyampaian pesan searah dari 

seseorang (atau suatu lembaga) kepada seseorang (atau 

sekelompok orang) lainnya, baik secara langsung (tatap muka), 

ataupun melalui media.
7
 Definisi tersebut sesuai dengan 

pendapat Rogers dalam Mulyana, yang mengatakan bahwa 

                                                           
     

5
 Ibid., hal. 81. 

     6 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga (Perspektif 

Pendidikan Islam), Jakarta: Renika Cipta, 2004, hal. 1. 
     

7
 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, 

hal. 67. 
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„Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari 

sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud 

untuk mengubah tingkah lakau mereka‟. Sedangkan Miller 

berpendapat „Komunikasi terjadi ketika suatu sumber 

menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang 

disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima‟. Menurut 

Burgoon dalam Mulyana, pemahaman komunikasi sebagai 

proses searah ini disebut “sebagai definisi berorientasi-sumber” 

(source oriented definition). Pemahaman tersebut dapat 

diartikan bahwa komunikasi adalah  proses yang secara sengaja 

dilakukan seseorang untuk menyampaikan rangsangan guna 

mendapatkan respon dari orang lain. Dalam konteks ini, 

komunikasi dilakukan dengan sengaja (intentional act) oleh 

seseorang untuk menyampaikan pesan kepada orang lain demi 

memenuhi kebutuhan komunikator, seperti menjelaskan 

sesuatu kepada orang lain atau membujuknya untuk melakukan 

sesuatu. Dengan demikian, pemahaman komunikasi sebagai 

proses satu arah tersebut mengabaikan komunikasi yang tidak 

disengaja atau tidak direncanakan. Jadi pada intinya konsep 

komunikasi sebagai proses satu arah memfokuskan pada 

penyampaian pesan secaraefektif dan menjelaskan bahwa 

kegiatan komunikasi bersifat persuasif. 
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2) Komunikasi Interaksional 

Diartikan sebagai proses dimana setiap individu 

menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan 

menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. 

Komunikasi interaksi terjadi karena adanya proses atau 

pertukaran informasi antara satu individu dengan individu 

lainnya atau satu kelompok dengan kelompok lainnya dan 

akhirnya menciptakan feedback atau umpan balik. 

Model komuniksi ini menekankan proses komunikasi 

dua arah di antara komunikator. Dengan kata lain, komunikasi 

berlangsung dua arah: dari komunikator kepada komunikan dan 

dari komunikan kepada komunikator. Dalam arti sempit, 

interaksi diartikan sebagai saling mempengaruhi. Pandangan 

komunikasi sebagai interaksi menyetarakan komunikasi dengan 

proses sebab-akibat atau aksi-reaksi yang arahnya bergantian. 

Seorang komunikator menyampaikan pesan, baik verbal atau 

nonverbal, seorang komunikan bereaksi dengan memberi 

jawaban verbal maupun nonverbal.
8
 

Salah satu unsur terpenting dalam komunikasi interaksi 

adalah adanya feedback, yakni apa yang disampaikan 

komunikan kepada komunikator, yang sekaligus digunakan 

komunikator sebagai petunjuk mengenai efektifitas pesan yang 

                                                           
     

8
 Ibid., hal. 72-73. 
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disampaikan sebelumnya: apakah dapat dimengerti, dapat 

diterima, menghadapi kendala dan lain sebagainya. Sehingga 

berdasarkan umpan balik itu, komunikator dapat mengubah 

pesan selanjutnya agar sesuai dengan tujuannya.  Umpan balik 

dapat berup verbal maupun nonverbal, sengaja maupun tidak 

sengaja. 

Dalam model interaksional, umpan balik terjadi setelah 

pesan diterima, tidak saat pesan sedang dikirim. Adapun 

elemen yang terpenting dalam konsep komunikasi interaksional 

ditandai dengan adanya pengalaman (field of experience) 

seseorang, budaya atau keturunan yang dapat mempengaruhi 

kemampuan berkomunikasi dengan lainnya. Setiap peserta 

komunikasi membawa pengalaman yang unik dan khas dalam 

setiap perilaku komunikasi yang dapat mempengaruhi 

komunikasi yang terjadi.
9
 

3) Komunikasi Transaksional 

Diartikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan 

pesan yang berlangsung secara terus menerus dalam sebuah 

sistem komunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. 

Model komunikasi transaksional berarti proses yang terjadi 

bersifat kooperatif, komunikator dan komunikan secara 

bersama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan 

                                                           
     9 Syaiful Rohim, Teori Komunikasi: Perspektif, Ragam dan Aplikasi, Jakarta: Rineka Cipta, 

2009, hal; 15-16. 
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efektifitas komunikasi yang terjadi. Dalam model ini 

komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan 

antara dua orang atau lebih. 

Dalam konteks ini komunikasi adalah proses personal 

karena makna atau pemahaman yang diperoleh pada dasarnya 

bersifat pribadi. Komunikasi sebagai transaksi bersifat 

intersubjektif, yaitu penafsiran individu atas perilaku verbal 

dan nonverbal orang lain yang individu kemukakan kepada 

orang lain juga mengubah penafsiran orang lain tersebut atas 

pesan-pesan individu, dan pada gilirannya, mengubah 

penafsiran individu atas pesan-pesannya, begitu seterusnya.
10

 

Menggunakan pandangan ini, tampak bahwa komunikasi 

bersifat dinamis. Pandangan inilah yang disebut komunikasi 

tatap-muka yang memungkinkan pesan atau respon verbal dan 

nonverbal bisa diketahui secara langsung. 

Dalam komunikasi transaksional komunikasi dianggap 

telah berlangsung apabila seseorang telah menafsirkan perilaku 

orang lain, baik perilaku verbal maupun nonverbal. Apabila 

hanya terjadi atas aspek tertentu saja, misalnya pesan verbal 

saja atau pesan nonverbal saja, tidak menunjukkan gambaran 

komunikasi yang utuh. Istilah transaksi mengisyaratkan bahwa 

pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam keadaan timbal 

                                                           
     

10
 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, 

hal. 67. 
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balik, eksistensi satu pihak ditentukan oleh eksistensi pihak 

lainnya. 

Pendekatan transaksional menyarankan bahwa semua 

unsur dalam proses komunikasi saling berhubungan. Persepsi 

seorang peserta komunikasi atas orang lain bergantung pada 

persepsi orang lain tersebut terhadapnya, dan bahkan 

bergantung pula pada persepsinya terhadap lingkungan di 

sekitarnya.
11

 

2. Keterbukaan diri (Self-disclosure) 

a. Pengertian Keterbukaan diri 

Keterbukaan diri menurut Johnson dalam Supratiknya, 

dijelaskan bahwa keterbukaan diri adalah mengungkapkan suatu 

tanggapan atau reaksi terhadap sebuah situasi yang sedang 

dihadapi, serta memberikan informasi tentang masa lalu yang 

relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan di masa 

kini tersebut.
12

  

Konsep yang lebih jelas dikemukakan oleh DeVito, yang 

mengartikan self-disclosure sebagai salah satu jenis komunikasi, 

dimana informasi tentang diri yang biasanya dirahasiakan dan 

sebelumnya tidak diketahui orang lain, kemudian dikomunikasikan 

                                                           
     11

 Ibid., hal. 76. 
     

12
 A. Supratiknya, Komunikasi Antarpribadi: Tinjauan Psikologis, Yogyakarta: Kanisius, 1995, 

hal. 14. 
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kepada orang lain.
13

 Dalam proses penyampaiannya, seperti 

pernyataan-pernyataan tak disengaja, gerakan nonverbal yang tidak 

disadari, serta pengakuan terbuka termasuk dapat digolongkan 

kedalam self-disclosure. Namun Istilah self-disclosure biasanya 

digunakan untuk mengacu pada penyampaian informasi secara 

sadar. Ada beberapa karakteristik penting yang harus diperhatikan, 

yaitu informasi yang diungkapkan haruslah informasi baru yang 

belum pernah didengar oleh penerima sebelumnya. Kemudian, 

informasi tersebut haruslah informasi yang bersifat rahasia atau 

secara aktif disembunyikan. Adapun hal yang terakhir adalah 

penyampaian informasi tersebut harus melibatkan sedikitnya satu 

orang lain. Untuk bisa dikatakan pengungkapan-diri (self-

disclosure), informasi harus bisa diterima dan mampu dimengerti 

oleh orang lain. 

Menurut Johnson dalam Supratiknya, menyebutkan ada 

beberapa manfaat dan dampak keterbukaan diri terhadap hubungan 

antar pribadi. Pertama, keterbukaan diri merupakan dasar bgi 

hubungan yang sehat antara dua orang. Kedua, semakin individu 

bersikap terbuka kepada orang lain, semakin orang lain tersebut 

akan menyukai individu tersebut. Akibatnya, orang lain akan 

semakin terbuka kepada individu tersebut. Ketiga, orang yang rela 

membuka diri kepada orang lain cenderung memiliki sifat-sifat 

                                                           
     13

 Joseph A. DeVito, Komunikasi Antarmanusia, Alih Bahasa Agus Maulana, Jakarta: 

Professional Books, 1997, hal. 61. 
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seperti kompeten, terbuka, ekstrover, fleksibel, adapatif, dan 

inteligen. Keempat, membuka diri kepada orang lain merupakan 

dasar relsi yang memungkinkan komunikasi intim baik dengn diri 

individu sendiri mupun dengan orang lain. Kelima, membuka diri 

berarti bersikap realistik. Maka pembukaan diri individu hrus jujur, 

tulus dan utentik.
14

 

b. Dimensi Self-disclosure 

Dalam bukunya, DeVito menyebutkan ada lima dimensi 

self-disclosure, yaitu: 

1) Kuantitas 

Kuantitas dari pengungkapan diri dapat diukur dengan 

mengetahui frekuensi dengan siapa individu melakukan 

keterbukaan diri dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk 

menyampaikan pesan self-disclosure dari individu terhadap 

orang lain. 

2) Valensi 

Valensi merupakan nilai positif atau negatif yang diungkapkan 

oleh individu (orang yang melakukan keterbukaan diri). Dalam 

hal ini individu dapat mengungkapkan kepada orang lain 

mengenai hal-hal positif atau negatif yang ada dalam dirinya. 

 

 

                                                           
     14

 A. Supratiknya, Komunikasi Antarpribadi: Tinjauan Psikologis, Yogyakarta: Kanisisus, 

1995, hal. 15-16. 
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3) Ketepatan/Kejujuran 

Sejauh mana ketepatan dan kejujuran individu dalam 

mengungkapkan diri. Dalam hal ini individu dibatasi tingkat 

dimana individu mengetahui dan memahami akan dirinya 

sendiri. Dalam praktiknya, pengungkapan diri dapat berbeda 

dalam hal kejujuran. Individu bisa saja melakukan kejujuran 

secara sepenuhnya atau justru berlebih-lebihan. 

4) Intensitas 

Dalam hal ini individu memiliki kontrol atas apa yang ingin 

diungkapkan kepada orang lain, individu juga memahami 

batasan-batasan informasi mana saja yang harus diungkapkan 

dan yang tidak untuk dipublikasikan. 

5) Keintiman 

Dalam hal ini individu dapat mengungkapkan secara detail hal-

hal yang paling intim dalam hidupnya. 

c. Faktor yang mempengaruhi Self-disclosure 

Menurut DeVito ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

Self-disclosure, yaitu:
15

 

1) Ukuran audiens 

Keterbukaan diri dirasa akan lebih efektif apabila terjadi dalam 

suatu kelompok yang kecil daripada kelompok yang besar. 

Alasannya adalah dalam kelompok kecil akan lebih mudah 

                                                           
     

15
 Ibid., hal. 62-63 
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dalam menyampaikan dan menerima pesan dari individu satu 

ke individu lain. 

2) Efek diadik 

Individu akan melakukan keterbukaan diri kepada orang lain 

apabila orang-orang disekitarnya juga melakukan hal yang 

sama. Dalam hal pengungkapan diri, individu akan merasa 

semakin nyaman dan terbuka jika pendengar memberikan 

respon yang positif dan menguatkan. 

2) Topik 

Individu lebih cenderung akan terbuka terhadap informasi yang 

berkaitan dengan hobi atau pekerjaan daripada hal-hal yang 

berkaitan dengan keadaan ekonomi atau kehidupan keluarga. 

Pada umumnya pembahasan topik yang bersifat pribadi dan 

dianggap kurang akan menimbulkan kemungkinan kecil 

individu untuk melakukan keterbukaan diri. 

3) Kompetensi 

Keterbukaan dianggap berhasil apabila individu memahami 

betul terhadap apa yang diinformasikan. Baik positif maupun 

negatifnya karena hal itu sangat menentukan perkembangan 

hubungan pada selanjutnya. 

4) Gender atau jenis kelamin 

Wanita cenderung lebih mudah untuk melakukan keterbukaan 

diri daripada pria. Wanita akan lebih suka membagikan cerita 
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dan pengalamannya sedangkan laki-laki cenderung diam dan 

tidak banyak mau bercerita kepada orang lain.. 

5) Penerimaan hubungan 

Keterbukaan diri dianggap berhasil apabila ada umpan balik 

atau respon dari komunikan (penerima informasi). Individu 

yang melakukan keterbukaan diri akan mencari sosok individu 

yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman serta mampu 

memberikan motivasi. 

d. Tujuan Self-disclosure 

Menurut Derlega dan Girzelak dalam Suciati, lima alasan 

utama untuk pengungkapan diri adalah :
16

 

1) Ekspresi (Expression) 

Salah satu alasan individu menceritakan perasaannya adalah 

sebagai pelampiasan. Individu mengekspresikan perasaannya 

sebagai pelampiasan. Individu mengekspresikan perasaannya 

sebagai salah satu alasan untuk penyingkapan diri. 

2) Penjernihan diri (Self-Clarification) 

Ketika individu berbagi cerita atau pengalaman kepada orang 

lain, tidak menutup kemungkinan individu akan mendapatkan 

pembelajaran dan pemahaman yang lebih baik dari penjelasan 

yang diberikan oleh orang lain. Dengan bercerita kepada orang 

                                                           
     

16 Suciati, Komunikasi Interpersonal: Sebuah Tinjauan Psikologis dan Perspektif Islam, 

Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, hal. 37-39. 
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lain, individu setidaknya dapat mengklarifikasi pikirannya 

tentang situasi yang ada. 

3) Keabsahan sosial (Social Validation) 

Ketika individu melihat bagaimana reaksi dari pendengar saat 

melakukan pengungkapan diri, disini individu mendapat 

informasi tentang kebenaran dan ketepatan terhadap 

pandangannya. Individu dapat memperoleh dukungan atau 

sebaliknya. 

4) Kendali sosial (Social Control) 

Individu dalam melakukan pengungkapan diri kepada orang 

lain, mungkin dalam prakteknya ada beberapa informasi yang 

sengaja untuk diungkapkan secara detail dan ada beberapa 

informasi yang sengaja untuk disembunyikan. Hal tersebut 

dianggap sebagai kontrol sosial, dimana individu berusaha 

untuk tetap menjaga nama baiknya. 

5) Perkembangan hubungan (Relationship Development) 

Untuk tetap menjaga hubungan agar terjalin lebih baik dan 

tetap terjaga yaitu individu harus bisa berbagi rasa dan 

informasi kepada orang lain serta harus mempertahankan dan 

meningkatkan kepercayaan yang dimiliki. 

e. Pertimbangan Self-disclosure 

Setiap individu dalam melakukan pengungkapan diri akan 

memperoleh dampak negatif dan positif. Setiap keputusan akan 
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didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Adapun tahapan dalam 

melakukan pengungkapan diri adalah sebagai berikut: 

1) Pertimbangan akan motivasi melakukan pengungkapan diri 

Setiap individu memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam 

hal pengungkapan diri. Pengungkapan diri haruslah didorong 

oleh rasa berkepentingan terhadap hubungan, terhadap orang 

lain yang terlibat dan terhadap diri sendiri. Pengungkapan diri 

tidak boleh digunakan sebagai penghukuman bagi diri sendiri. 

Namun pengungkapan diri hendaknya dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang terlibat. 

2) Pertimbangan kepantasan untuk melakukan pengungkapan diri 

Pengungkapan diri harusnya sesuai dengan konteks dan 

hubungan antara pembicara dan pendengar. Individu harus 

memperhatikan waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan 

pengungkapan diri. Pendengar yang dipilih biasanya adalah 

orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan individu. 

Penting untuk dipertimbangkan apakah pendengar mau 

mendengarkan pengungkapan diri individu. Apakah 

pengungkapan diri akan memperbaiki hubungan yang ada atau 

justru memperburuk. 

3) Pertimbangan kemungkinan pengungkapan diri pendengar 

Selama mengungkapkan diri, berikan pendengar kesempatan 

untuk melakukan pengungkapan dirinya sendiri. Perlu 
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diperhatikan dalam mengungkapkan diri sebaiknya secara 

bertahap, agar mendapatkan timbal balik dari pendengar. 

4) Pertimbangan akan resiko yang mungkin terjadi akibat 

pengungkapan diri 

Konsekuensi akibat pengungkapan diri sebaiknya juga 

dipertimbangkan. Pengungkapan diri tidak selalu menghasilkan 

konsekuensi yang positif seperti pemahaman dan penerimaan 

dari pendengar tetapi juga kemungkinan akan adanya 

konsekuensi negatif seperti penolakan dan ketegangan. 

f. Self-disclosure dalam Perspektif Islam 

Sebuah keterbukaan hendaknya didasarkan atas adanya 

kejujuran. Tanpa adanya kejujuran, maka perkataan akan sia-sia, 

ibarat muka yang ditutupi topeng. Kalau keterbukaan pada 

akhirnya akan menyebabkan keharmonisan, sebaliknya 

ketidakjujuran menyebabkan ketidakpercayaan, munculnya 

prasangkan yang akan merusak suatu hubungan. Rasul 

memerintahkan setiap muslim agar memiliki watak shidiq sebab 

shidiq akan membawa pada suatu kebaikan. 

Adapun bentuk-bentuk shidiq ada 5 macam:
17

 

1) Benar perkataan (shidq al hadist) 

Kebenaran dalam berkata-kata akan berakibat kepada sebuah 

kepercayaan dari orang lain. sekali orang melakukan 
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 Ibid., hal. 49-50. 
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kebohongan, maka sulit untuk orang lain dapat memercayainya 

lagi 

2) Benar pergaulan (shidq al muamalah) 

Orang yang benar dalam pergaulan akan jauh dari sifat 

sombong dan riya‟. Ia akan bermuamalah dengan benar, 

tidakmenipu, tidak khianat, dan tidak memalsu. Ia tidak akan 

memandang kekayaan, kekuasaan dan sejenisnya dalam 

bermuamalah 

3) Benar kemauan (shidq al a’zam) 

Sebelum memutuskan untuk melakukan sesuatu, makaseorang 

muslim harus wajib mempertimbangkan dan menilai terlebih 

dahulu apakah yang dilakukannya benar dan bermanfaat. Jika 

ia menyadari bahwa yang dilakukannya adalah suatu 

kebenaran, maka ia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. 

Namun demikian ia juga tidak akan mengabaikan kritik dan 

saran dari orang lain. 

4) Benar janji (shidq al wa’ad) 

Menepati janji harus dilakukan oleh seorang muslim baik 

kepada musuhnya maupun anak kecil sekalipun. 

5) Benar kenyataan (shidq al hal) 

Seseorang akan menampilkan dirinya senyatanya. Tanpa ada 

unsur yang dibuat-buat atau ditutup-tutupi. 
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3. Lesbian 

a. Pengertian Lesbian 

Lesbian berasal dari kata Lesbos = pulau di tengah lautan 

Egeis yang pada zaman kuno dihuni oleh para wanita. 

Homoseksualitas di kalangan wanita disebut cinta lesbis atau 

lesbianisme. 
18

 

b. Jenis-jenis Lesbian 

Coleman, Butcher, dan Carson dalam Supratiknya 

menjelaskan jenis lesbian dalam beberapa golongan.
19

 

1) Lesbian Tulen 

Jenis ini memenuhi gambaran stereotipik popular tentang 

perempuan yang kelaki-lakian atau sebaliknya lelaki yang 

keperempuan-perempuanan 

2) Lesbian malu-malu 

Pada kelompok ini terjadi pada kaum wanita yang suka 

mendatangi WC-WC umum atau tempat-tempat mandi uap 

terdorong oleh hasrat homoseksualitas mereka namun tidak 

mampu dan tidak berani menjalin hubungan personal yang 

cukup intim dengan orang lain untuk mempraktikan 

homoseksualitasannya 

 

 

                                                           
     

18
 Kartini Kartono, Psikologi Abnormalitas dan Abnormalitas Seksual, Bandung: Mandar  

Maju, 2009, hal. 249. 
     19

 A. Supratiknya, Mengenal Perilaku Abnormal, Yogyakarta: Kanisius, 1999, hal. 94-95. 
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3) Lesbian tersembunyi 

Pada kelompok ini biasanya berasal dari kelas menengah dan 

keatas, dimana status sosial yang mereka miliki dirasa perlu 

untuk dilindungi dengan cara menutupi homoseksualitas 

mereka. Adapun yang mengetahui homoseksualitas mereka 

hanya orang-orang terdekat mereka yang jumlahnya sangat 

sedikit 

4) Lesbian situasional 

Terdapat aneka jenis situasi yang dapat mendorong orang 

mempraktekkan homoseksualitas tanpa disertai komitmen yang 

mendalam 

5) Biseksual 

Orang-orang yang mempraktekkan homoseksual dan 

heteroseksual sekaligus 

6) Lesbian mapan 

Sebagian besar kaum lesbian menerima homoseksualitas 

mereka, memenuhi aneka peran kemasyarakatan secara 

bertanggung jawab, dan mengikatkan diri dengan komunitas 

lesbian setempat. Secara keseluruhan, kaum lesbian tidak 

menunjukkan gejala gangguan kepribadian yang lebih 

dibandingkan kaum heteroseksual. Ada kecenderungan bahwa 

kaum lesbian lebih mengutamakan kualitas hubungan mereka, 

bukan pada aspek-aspek seksualnya, sedangkan kaum 
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homoseksual lelaki cenderung mengutamakan aspek-aspek 

seksual dalam hubungan mereka. 

c. Perilaku lesbian dalam tinjauan hukum islam 

Akhlak Islam menganjurkan kebaikan dan memberantas 

kejahatan. Ini berdasarkan pandangan Islam bahwa fitrah manusia 

cenderung berbuat baik, sebab manusia diciptakan dari proses 

alami yang suci yang substansi jiwanya berasal dari substansi Yang 

Maha Suci, Allah. Akan tetapi di balik itu ada kehendak hawa 

nafsu manusia yang ingin melampiaskan seks di luar ketentuan 

hukum Islam, yang merupakan penyimpangan biologis yang 

melanggar fitrah manusia. 

Kendati Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal 

dan sah, namun penyimpangan-penyimpangan tetap bisa terjadi, 

baik berupa delik perzinaan, lesbian maupun homoseks. Ini terjadi 

karena dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik, yang 

disebabkan oleh kurangnya memahami serta menjalankan ajaran 

agama. Naluri seks itu sendiri merupakan naluri yang paling kuat, 

yang menuntut penyaluran.
20

 Jika penyaluran tidak dapat 

memuaskan, maka orang akan mengalami kegoncangan dan 

kehilangan kontrol untuk mengendalikan nafsu birahi, dan 

timbullah hubungan seks di luar ketentuan hukum seperti salah 

satunya homoseks (liwath). 
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 Agus Salim Nst, Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam, Jurnal Ushuluddin, Vol. 

XXI No. 1, Januari 2014. Hal. 23-34. 
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Homoseksual (lesbian maupun gay) menyimpang dari fitrah 

manusia karena fitrah manusia cenderung kepada hubungan 

bologis secara heterosesual, yakni hubungan seks antara lawan 

jenis. Perbuatan homoseksual bukan hanya terdapat di zaman 

modern ini, tetapi telah terjadi pada zaman Nabi Luth yang 

dinyatakan oleh al-Qur‟an: 

ََِّق الَ َإِذَ َنُٕطًأَ  ِي  ٕ ٌَ َنِق  ت ََأ ت أ تُٕ اَان ف اِحش  ب ق ُكىَ َي  ٍَ َبِٓ اَس  دَ َِي ٍَ َأ ح  ٍَ َِي ي ًِ ان  (٠٨)َان ع   

ٌَ َإََُِّكىَ  الَ َن ت أ تُٕ ج  ةًََانرِّ  ٕ  ٓ ٍَ َش  ٌََِِي اءََُِدٔ َ تُىَ َب مَ َانُِّس  وَ َأ   ٕ ٌَ َق  ِرفُٕ (٠٨)َُيس   

ا ي   َٔ ٌَ ا ابَ َك   ٕ ََِّج  ِي  ٕ ٌَ َإاِلَق  ِرُجُْٕىَ َنُٕاق اَأ  ٍَ َأ خ  ي تُِكىَ َِي ُىَ َق ر  َّٓ ٌَ َأَُ اسَ َإَِ َُّرٔ (٠٨)َي ت طٓ   

ي ُ اَُِ َ ج  ََُف أ  ْ هّ  أ  ََُإاِلَٔ  أ تّ  ر  اَ تَ َاي  ٍَ َك  ٍَ َِي ابِِري (٠٨)َان غ   

َ ا ط ر  أ ي  ِٓىَ َٔ  ه ي  ط ًراَع  َ ظُرَ َي  ي فَ َف ا ٌَ َك  ا اقِب تََُك  ٍَ َع  ِرِيي ج  ًُ ٠٨)َان   

Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). 

(Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu 

mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah 

dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?” 

Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepas nafsumu 

(kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah 

kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya 

mengatakan: “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) 

dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang 

berpura-pura menyucikan diri”. Kemudian kami selamatkan dia 

dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-

orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada 

mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan 

orang-orang yang berdosa itu.
21

 

 

Selain firman Allah diatas, ada hadits yang menyatakan 

tentang tercelanya perbuatan homoseksual (liwath). Dari Jabir bin 

„Abdullah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda: 
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 Q.S. Al A‟raaf/7 : 80-84 
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اَأ َ َي  ف   ٕ َأ خ  ٌَّ ِوَنُٕطَ إِ  ٕ ُمَق   ً تِيَع  ه ىَأُيَّ اُفَع  خ   

"Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan dari 

ummatku adalah perbuatan kaum Luth."
22

 

Kalimat  ََنُٕط ِو  ٕ َق  ُم  ً  diartikan sebagai perbuatan kaum ع 

Luth, yakni berhubungan dengan sesama jenis (homoseksual).
23

 

Sekh Nasrudin Albani dalam bukunya kitab Shahih Sunan 

At-Tirmidzi mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat 

tentang hukuman homoseksual. Sebagian ulama berpendapat 

bahwa pelaku homoseksual ini dirajam, baik menikah ataupun 

belum menikah (ini pendapat Malik, Asy Syafii, Ahmad dan 

ishaq). Sementara sebagian lainnya dari Ahli fiqih dari golongan 

tabi‟in seperti Hasan Al Basyri, Ibrahim An Nakhai, Atha bin 

Rabbah, berpendapat bahwa hukuman homoseksual sama dengan 

zina.
24

 Maksud sama dengan zina adalah tentang muhsan (sudah 

menikah) dan ghoiru muhsan (belum menikah), bila muhsan maka 

hukumannya akan dirajam sedangkan apabila ghoiru muhsan maka 

wajib di cambuk dan diasingkan.
25

 

 

 

 

                                                           
      22

 Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitab hukum Hudud, Bab hukuman liwath (homoseksual), 

no. 1377, (dikutip dari Lidwa Pusaka). Hadits ini di kuatkan pula oleh imam Ahmad (14561) dan 

Ibnu Majah (2553) masing masing satu hadits. 
     

23
 Muhammad Ibrahim Al hanawi, Tafsir Al Qurtubi, Jakarta: Pustaka Azam, 2008, hal. 173. 

      24
 Nasrudin Albani, Shahih Sunan At-Tirmidzi, Jakarta: Pustaka Azam, 2011, hal. 203. 

     
25

 Wahbah az Zuhaili, Fiqih Islam, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 343. 
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d. Faktor yang mempengaruhi terjadinya lesbian 

Faktor menurut perspektif umum 

Dalam buku karangan Supratiknya disebutkan bahwa faktor 

penyebab lesbian adalah:
26

 

1) Kekurangan hormon wanita pada saat masa pertumbuhan 

2) Mendapatkan pengalaman homoseksual yang menyenangkan 

pada masa remaja atau sesudahnya 

3) Memandang perilaku heteroseksual sebagai sesuatu yang 

aversif atau menakutkan atau tidak menyenangkan 

4) Besar di tengah keluarga dimana ayah dominan sedangkan ibu 

lemah atau tidak ada 

Sedangkan Kartono dalam bukunya mengatakan bahwa 

penyebab seseorang menjadi lesbian adalah:
27

 

1) Faktor herediter berupa ketidakseimbangan hormon-hormon 

seks. 

2) Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak 

menguntungkan bagi perkembangan seksual yang normal, 

misalnya pola asuh dan lingkungan terdekat yang berpengaruh 

pada individu untuk menstimulir perilaku homoseksual. 

3) Pengalaman traumatis pada masa lalu yang terus melekat dalam 

benaknya, sehingga menimbulkan kebencian. Misalnya seorang 

anak perempuan yang pernah mengalami traumatis dengan 

                                                           
     

26
 A. Supratiknya, Mengenal Perilaku Abnormal, Yogyakarta: Kanisius, 1999, hal. 96. 

      
27

 Kartini Kartono, Psikologi Abnormalitas dan Abnormalitas Seksual, Bandung : Mandar  

Maju, 2009, hal. 248. 
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ayahnya, sehingga timbul kebencian/antipasti terhadap ayah 

dan semua laki-laki. 

4) Mencari kepuasan relasi homoseks, karena pernah menghayati 

pengalaman homoseks yang menggairahkan pada masa remaja. 

 Faktor menurut perspektif Islam 

Lain halnya dengan „Abdurrahman „Ali dalam bukunya 

menuliskan tentang sebab-sebab terjadinya homoseksual sebagai 

berikut:
28

 

1) Tidak merasa diawasi oleh Allah 

Ketika seorang individu berani melakukan perbuatan 

homoseksual (liwath), tentu pada saat itu ia tidak merasa 

diawasi oleh Allah. Perbuatan liwath tidak lain merupakan 

penyimpangan dan pemutarbalikan fitrah dan hati nurani 

manusia. 

2) Lemahnya rasa cinta kepada Allah 

Hati orang yang hidupnya selalu dipenuhi dengan nafsu 

syahwat dan terjerumus dalam lembah kesesatan, maka ada 

kemungkinan hampa dari rasa cinta kepada Allah. 

3) Meninggalkan atau menyepelekan shalat 

Ketika seorang individu meninggalkan shalat, berarti ia telah 

menghancurkan pagar yang melindungi dirinya dari syahwat, 

luapan nafsu, dan penyimpangan-penyimpangan pribadi. 
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 Abu „Abdurrahman „Ali bin „Abdul „Aziz Musa, HOMOSEKSUAL Bahaya & Solusinya, 

Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, 2007, hal. 74 – 90. 
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4) Lalai dan bersikap menyepelekan dalam mendidik anak 

Diantara bentuk-bentuk kelalaian dalam mendidik anak 

diantaranya: Mendidik anak untuk bersikap manja serta 

membiarkannya hidup dalam kebebasan dan kemewahan. 

Membiarkan kemungkaran masuk ke dalam rumah, seperti 

majalah-majalah cabul, buku-buku pornografi, dll. Tidak 

memperhatikan pergaulan anak dan tidak menanyakan siapa 

teman-temannya dan membiarkan anak keluar dalam waktu 

yang lama. 

5) Sahabat yang tidak baik 

Jalinan persahabatan yang tidak baik akan menjerumuskan 

seseorang kepada bencana dan kehinaan, serta menjauhkannya 

dari kebaikan dan kemuliaan. 

6) Kurangnya kepedulian para pendidik dalam menyebarkan 

akhlak yang mulia 

Tidak sedikit para pendidik yang tidak memberikan pendidikan 

tentang agama. Akibatnya banyak murid yang kurang 

mendapat kepedulian dan kasih sayang. 

7) Waktu luang 

Apabila waktu luang tidak diisi dengan hal-hal yang 

bermanfaat, maka ia akan menjadi penyakit yang menyerang 

pikiran, akal, dan fisik. Tidak jarang waktu luang 
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mengantarkan para remaja kepada percintaan dengan segala 

bentuknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


