
46 
 

 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Informan 

Informan (subyek) dalam penelitian ini terdiri dari 10 orang. 

Jumlah informan terdiri dari 5 lesbian yang secara langsung menjadi 

subjek penelitian dan 5 teman dekat yang mengenal dan mengetahui 

dengan baik informan lesbian. Dengan jumlah sampel tersebut, peneliti 

sudah banyak mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Informan (subyek) penelitian yang merupakan lesbian bernama 

LB#1, LB#2, LB#3, LB#4 dan LB#5. Sedangkan yang merupakan 

informan yang statusnya bukan lesbian adalah ER, YL, ME, EM dan FY  

yang seluruh namanya disamarkan. Keseluruhan nama informan sengaja 

disamarkan untuk menjaga kerahasiaan identitas informan. Berikut ini 

profil dari 5 lesbian yang menjadi informan: 

1. LB#1, adalah seorang perempuan berusia 20 tahun yang sedang 

menyelesaikan S1 nya di salah satu perguruan tinggi swasta di 

Yogyakarta.  Bertempat tinggal di Perum Miromartani, Kabupaten 

Sleman, Yogyakarta. Beragama Islam, dan anak satu-satunya dari hasil 

pernikahan orangtuanya. Informan menyadari bahwa dirinya menyukai 

sesama jenis sejak memasuki kelas 3 SMP. Sehingga terhitung sampai 

tahun 2017, sudah memasuki tahun ke-8 informan menjadi lesbian. 

Sedangkan untuk memberanikan diri menjalin hubungan dengan 

sesama jenis ketika sudah masuk bangku SMA. Adapun faktor yang 
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melatarbelakangi informan menjadi lesbian adalah kurangnya kasih 

sayang dari kedua orangtua nya, terutama dari ibu. Mengingat 

kesibukan kedua orangtua informan yang masing-masing memiliki 

pekerjaan. Sejak kecil informan sudah terbiasa tinggal dengan 

neneknya. Cara berpakaian sehari-hari, informan sering memakai kaos 

oblong dan celana pendek. Jika sedang kuliah, informan menggunakan 

celana jeans panjang yang dipadukan dengan kemeja lengan panjang. 

Potongan rambutnya pendek menyerupai laki-laki, tanpa memakai 

aksesoris/perhiasan dan tidak suka menggunakan riasan wajah. 

2. LB#2, adalah seorang mahasiswi berusia 20 tahun yang sedang 

menempuh kuliah S1 nya di salah satu perguruan tinggi swasta di 

Yogyakarta. Bertempat tinggal di Tambak Bayan, Kabupaten Sleman, 

Yogyakarta. Beragama Katolik, anak kedua dari dua bersaudara. 

Kakaknya berjenis kelamin perempuan. Hubungan dengan 

keluarganya harmonis. Ayah dan ibunya belum mengetahui jika 

informan adalah seorang lesbian, namun kakak informan sudah 

mengetahuinya. Informan menyadari suka dengan sesama jenis sejak 

kelas 1 SMA. Namun baru berani melakukan hubungan lebih intim 

dengan sesama jenis ketika mulai memasuki pertengahan tahun 2015, 

tepatnya pada bulan Mei. Informan mengakui bahwa yang menjadi 

pasangannya sekarang adalah sahabat baiknya yang sudah terjalin 

sejak kelas 1 SMA. Informan menyadari bahwa ia tidak memiliki 

trauma di masa lalu, dan berasal dari keluarga yang harmonis. Dengan 
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demikian faktor yang melatarbelakangi menjadi lesbian bukanlah dari 

trauma masa lalu ataupun dari keluarga yang bermasalah. Namun 

dalam kenyataannya ada ketertarikan yang dominan kepada perempuan 

dibanding kepada laki-laki, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-

kata darimana perasaan itu bisa muncul. Dalam kesehariannya, 

informan berpenampilan seperti perempuan pada umumnya, dengan 

potongan rambut panjang dan memakai make up. 

3. LB#3, adalah seorang mahasiswi berusia 24 tahun. Kuliah di salah satu 

perguruan tinggi swasta di Yogykarta. Ia bertempat tinggal di daerah 

Plemburan, Jalan Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 

Beragama Islam, anak pertama dari tiga bersaudara. Kedua adiknya 

berjenis kelamin laki-laki. Kedua orangtua informan sudah mengetahui 

jika ia adalah seorang Lesbi. Hal tersebut berawal dari 

ketidaksengajaan ketika informan sedang melakukan chatting dengan 

pacarnya, dan diketahui oleh orangtuanya. Informan  mulai menyadari 

bahwa dirinya tertarik dengan sesama jenis sejak kelas 2 SMP. Adapun 

alasan informan menyukai sesama jenis bukan karena pernah 

mengalami trauma atau hal-hal sejenisnya. Namun perasaan suka 

dengan sesama jenis itu timbul dengan sendirinya. Dalam 

kesehariannya, informan selalu berpenampilan dengan menggunakan 

kaos oblong dengan perpaduan celana pendek. Untuk style rambut, 

informan memiliki rambut pendek yang diwarnai pirang dan memakai 

kupluk di kepalanya.  



49 
 

 
 

4. LB#4, adalah seorang perempuan berusia 26 tahun. Informan bekerja 

sebagai karyawan di salah satu Bank di Yogyakarta. Bertempat tinggal 

di daerah Jl. Wahid Hasyim, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 

Beragama Islam, anak kedua dari dua bersaudara. Pekerjaan kedua 

orangtuanya adalah PNS. Kedua orangtuanya tidak mengetahui jika 

informan memiliki kecenderungan suka dengan sesama jenis. Informan 

mulai menyadari bahwa dirinya memiliki kecenderungan suka dengan 

sesama jenis sejak SMA. Adapun faktor yang menyebabkan informan 

menjadi seorang lesbian adalah dari faktor lingkungan. Dalam 

kesehariannya, informan berpenampilan feminim seperti perempuan 

pada umumnya dan memakai make up. 

5. LB#5, adalah seorang mahasiswi berusia 22 tahun yang sedang 

menempuh kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. 

Informan tinggal di Kaliurang, Yogyakarta. Kedua orangtuanya sudah 

mengetahui bahwa ia memiliki kecenderungan menyukai sesama jenis. 

Mereka mendukung atas keputusan yang inform ambil untuk menjadi 

lesbian, terutama dukungan tersebut berasal dari sang ayah. Informan 

mulai menyadari bahwa dirinya memiliki kecenderungan menyukai 

sesama jenis sejak kecil. Namun informan belum terlalu memahami 

apa yang ia rasakan. Menurut pengkuan informan, apa yang 

menyebabkan dirinya menjadi lesbian bukanlah dari faktor lingkungan 

maupun trauma. Tapi memang berasal dari nalurinya dan takdir dari 

Tuhan. Dalam kesehariannya, informan selalu berpenampilan feminim 
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seperti perempuan pada umumnya. Bahkan sama sekali tidak terlihat 

seperti seorang lesbian. 

Selain informan lesbian, peneliti juga melakukan wawancara 

dengan lima informan yang statusnya bukan lesbian. Adapun tujuan dari 

wawancara tersebut adalah untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap 

keberadaan lesbian. Berikut peneliti sajikan profilnya: 

1. ER, seorang perempuan berusia 20 tahun yang sedang melanjutkan S1 

di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. ER adalah teman 

dekat dari informan LB#1. 

2. YL, seorang mahasiswa berusia 20 tahun yang sedang melanjutkan S1 

di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. YL adalah teman 

kampus sekaligur teman dekat informan LB#2. 

3. ME, seorang mahasiswi yang sedang melanjutkan jenjang S1 di salah 

satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. ME adalah teman dekat 

dari informan LB#3. 

4. EM, seorang perempuan berusian 24 tahun, bekerja di salah satu 

BUMN di Yogyakarta. EM adalah rekan kerja sekaligus teman dekat 

dari informan LB#4. 

5. FY, seorang mahasisiwi berusia 21 tahun yang sedang menempuh 

jenjang S1 di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. FY 

adalah teman dekat dari informan LB#5. 
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a. Usia Informan 

Tabel. 1 

Tabel usia informan 

No Nama Informan Usia Informan 

1 LB#1 20 

2 LB#2 20 

3 LB#3 24 

4 LB#4 26 

5 LB#5 22 

6 ER 20 

7 YL 20 

8 ME 25 

9 EM 24 

10 FY 22 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa informan 

dengan usia paling muda adalah 20 tahun dan yang paling tua 

adalah 26 tahun. 

b. Tingkat Pendidikan 

Tabel. 2 

Tabel tingkat pendidikan informan 

No Nama Informan Pendidikan 

1 LB#1 Sedang menempuh S1 

2 LB#2 Sedang menempuh S1 

3 LB#3 Sedang menempuh S1 

4 LB#4 S1 

5 LB#5 Sedang menempuh S1 
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6 ER Sedang menempuhS1 

7 YL Sedang menempuh S1 

8 ME Sedang menempuh S1 

9 EM Bekerja di BUMN 

10 FY Sedang menempuh S1 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 9 dari 10 

informan sedang menempuh pendidikan tingkat S1 dan 1 

sisanya sudah bekerja. 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan di Yogyakarta. Pertimbangan peneliti 

mengambil lokasi ini dikarenakan Yogyakarta adalah salah satu daerah 

yang masyarakatnya heterogen. Selain itu dikarenakan Yogyakarta 

menjadi salah satu tujuan untuk pendidikan. Sehingga banyak pendatang 

dari luar Yogyakarta yang kemungkinan besar akan membentuk budaya 

baru, dan tidak menutup kemungkinan lahirnya budaya homoseksualitas. 

1. Latar Belakang Menjadi Lesbian 

Kecenderungan untuk tertarik dengan sesama jenis (perempuan 

dengan perempuan) dapat terjadi kepada siapa saja dan dengan latar 

belakang serta waktu yang berbeda-beda. Kartono dalam bukunya 

mengatakan bahwa ada beberapa faktor penyebab seseorang menjadi 

lesbian. Pertama, faktor herediter yaitu adanya ketidakseimbangan 

hormon-hormon seks. Kedua, pengaruh lingkungan, lingkungan yang 

tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan seksual yang 
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normal, misalnya pola asuh dan lingkungan terdekat yang berpengaruh 

pada individu untuk menstimulir perilaku homoseksual. Ketiga,  

pengalaman traumatis, adanya pengalaman buruk pada masa lalu yang 

terus melekat dalam benaknya, sehingga menimbulkan kebencian. 

Keempat, mencari kepuasan relasi homoseksual, seseorang selalu 

mencari kepuasan homoseks karena pernah menghayati pengalaman 

homoseks yang menggairahkan pada masa remaja. Berdasarkan 

penelitian yang di lakukan, faktor yang melatarbelakangi seseorang 

menjadi lesbian dapat diklasifikasikan dalam tiga faktor penyebab.  

a. Faktor Keluarga 

Peran orangtua dan keharmonisan dalam keluarga menjadi 

salah satu faktor terpenting dalam membentuk kepribadian 

individu. Komunikasi yang harmonis perlu dibangun secara timbal 

balik dan silih berganti antara orang tua dan anak dalam keluarga. 

Agar terjalin hubungan yang baik, banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Misalnya faktor pendidikan, kasih sayang, 

profesi, pemahaman terhadap norma agama dan mobilitas orang 

tua.
1
 Ditinjau dari ilmu psikologi pendidikan, keluarga tidak hanya 

sebagai penerus keturunan saja, melainkan sebagai pusat 

pendidikan. Keluarga dapat membentuk dan mengarahkan anak 

kepada pendidikan al-karimah, pembentukan watak dan 

                                                           
     

1
 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam Keluarga (Perspektif 

Pendidikan Islam), Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hal. 4. 
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kepribadian.
2
 Pada kasus informan LB#1, informan menganggap 

bahwa salah satu faktor yang menjadikannya lesbian adalah kurang 

harmonisnya hubungan antar anggota keluarga.  

“Terus sebenernya yang bikin aku kayak gitu itu banyak 

banget. Pertama dari latar belakang orangtuaku. Aku dari kecil 

enggak pernah yang namanya dapet, apa sih? Kayak kasih sayang 

dari orangtua terutama ibu. Jadi kalo aku deket sama cewek, aku 

tuh nyaman gara-gara aku tuh dimanja ama cewek.” 

LB#1(Wawancara 26 Maret 2017) 

Informan LB#1 merasa bahwa dirinya sejak kecil jarang 

mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, terutama dari 

ibu. Kedua orang tuanya selalu sibuk dengan pekerjaan mereka 

masing-masing. Ibunya sangat terobsesi sebagai wanita karier 

sedangkan ayahnya adalah seorang TNI. Dengan demikian, 

informan merasa bahwa dirinya kurang mendapatkan kasih sayang 

dan perhatian dari kedua orang tuanya. Secara materil, informan 

memang merasa sudah tercukupi. Namun lebih dari itu informan 

berharap bahwa ia juga ingin mendapatkan kasih sayang, tidak 

hanya sekadar dari segi materil saja. 

Dikutip Djamarah dalam Maksum, bahwa  hubungan yang 

baik antara orang tua dan anak tentunya tidak dapat diukur dari 

pemenuhan kebutuhan materil saja, tetapi kebutuhan mental dan 

spiritual merupakan ukuran keberhasilan dalam menciptakan 

hubungan tersebut. Masalah kasih sayang yang diberikan orang tua 

                                                           
     2 Yatimin, Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam: Tinjauan Psikologi Pendidikan 

Dari Sudut Pandang Islam, Jakarta: Amzah, 2003, hal. 87. 
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terhadap anaknya adalah faktor yang sangat penting dalam 

keluarga. Tidak terpenuhinya kasih sayang dan seringnya orang tua 

tidak berada di rumah menyebabkan hubungan dengan anaknya 

kurang intim. 

Dari pernyataan informan LB#1 jika dikaitkan dengan 

pernyataan yang dikutip oleh Djamarah, dapat diambil kesimpulan 

bahwa peran orang tua adalah faktor terpenting bagi terbentuknya 

kepribadian individu. Apabila individu kurang mendapatkan 

pendidikan, perhatian dan kasih sayang dari orang tua, maka akan 

mengakibatkan kurangnya kontrol diri yang dapat menjadikan 

individu melakukan penyimpangan. 

b. Homoseksualitas-perkembangan 

Menurut Kartono, perempuan pada usia pubertas memang 

ada kecendurungan muncul predisposisi (pembawaan, 

kecenderungan) biseksual. Yaitu mencintai seorang teman 

perempuan sekaligus mencintai teman laki-laki. Maka pada periode 

adelesens, predisposisi biseksual bisa berubah karena pengaruh 

stimuli hormon-hormon. Yaitu biseksual tersebut berubah jadi 

homoseksual, atau justru berubah menjadi heteroseksual 

(mencintai pria, pribadi jenis kelamin lainnya).
3
 

Pada proses perkembangan anak remaja yang normal, 

biseksualitas remaja akan berkembang menjadi heteroseksual. 

                                                           
     

3
 Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Bandung: Mandar  Maju, 

2009, hal. 249. 
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Sebaliknya, jika prosesnya jadi abnormal, disebabkan oleh faktor-

faktor eksogin atau endogin tertentu, maka biseksualitas itu akan 

berkembang menjadi homoseksualitas dan obyek-erotiknya adalah 

benar-benar seorang wanita. 

Ketidaktertarikan terhadap lawan jenis yang dirasakan oleh 

para lesbian ternyata dapat dirasakan tanpa ada trauma terlebih 

dahulu. Seperti halnya informan LB#2 yang mengaku sudah 

merasakan kecenderungan menyukai sesama jenis sejak kelas 1 

SMA, bukan karena ada trauma percintaan atau adanya 

pengalaman seksual yang kurang menyenangkan namun ia 

memang merasa lebih tertarik dengan perempuan dibandingkan 

dengan laki-laki. 

“Latar belakangnya tuh aku enggak ada kayak trauma, 

keluarga gak bermasalah gitu sih. Cuman nggak tau aja liat cewek 

yang talented yang, apa sih? Lebih menarik gitu loh daripada 

cowok. Nggak tau sih kenapa, jadi nggak ada apa-apa sih, 

maksudnya dari keluarga tuh bener-bener baik-baik aja.” 

LB#2(Wawancara 27 Maret 2017) 
 

Dari petikan wawancara LB#2, ia menceritakan bahwa 

awal menjadi lesbian bermula dari ketertarikannya yang lebih 

dominan kepada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Sejak 

kelas 1 SMA, informan merasa bahwa perempuan terlihat lebih 

menarik daripada laki-laki. Selain itu didukung juga dengan 

lingkungan sekolahnya yang didominasi oleh perempuan. Sehingga 

peluang untuk menyukai perempuan sangatlah besar. Semua 

berawal ketika ia bersahabat dekat dengan teman perempuan satu 
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kelasnya. Awalnya kedekatan mereka hanya sekadar sahabat yang 

saling mengagumi satu sama lain. Namun seiring berjalannya 

waktu, keduanya saling merasakan nyaman dan timbul rasa kasih 

dan sayang. Menurut pengakuannya, informan hidup diantara 

keluarga yang harmonis dan tidak memiliki trauma yang 

menyakitkan. Sehingga informan mengansumsikan bahwa faktor 

penyebab menjadi lesbian tidak harus selalu berangkat dari hal-hal 

yang negatif, seperti trauma percintaan, pengalaman seksual yang 

kurang menyenangkan ataupun faktor dari keluarga. Namun 

memang ada faktor lain yang memang susah dijelaskan dan hanya 

bisa dirasakan oleh orang yang memang mengalaminya. 

Alasan yang hampir sama disampaikan oleh LB#3, yang 

merasa bahwa timbulnya kecenderungan suka dengan sesama jenis 

itu karena timbul dengan sendirinya. Tanpa ada faktor kejelasan 

yang mendasari hal tersebut. Misalnya seperti faktor dari keluarga, 

trauma percintaan ataupun trauma seksual. 

“Karena kenapa suka, bukan karena trauma atau apa, 

enggak. Tapi itu karena, hahaha…karena apa ya? Ya rasa ini 

timbul sendiri. Kalo latar belakangnya bukan karena sakit hati atau 

pernah disakitin enggak. Ya itu pertama kali saya punya pacar 

cewek dan menyadari saya suka sesama jenis.” 

LB#3(Wawancara 01 April 2017) 

Informan LB#3  menyatakan bahwa timbulnya perasaan 

suka dengan sesama jenis yaitu sejak memasuki bangku SMP kelas 

2. Adapun alasan yang membuat informan menjadi lesbian susah 
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untuk diceritakan. Perasaan itu timbul secara sendirinya tanpa ada 

faktor-faktor negatif yang melatarbelakanginya. 

Alasan yang sama didukung pula oleh pernyataan yang 

disampaikan oleh LB#5, ia menyatakan bahwa faktor yang 

melatarbelakangi menjadi lesbian bukanlah dari faktor lingkungan 

atau orang tua. Tetapi ia merasa bahwa orientasi untuk menyukai 

sesama jenis datang secara sendirinya tanpa ada faktor kejelasan 

yang mendasarinya. 

“Kalo untuk latarbelakang enggak ada dari pengaruh 

manapun. Dari biasanya kan kebanyakan lingkungan, orangtua, 

atau apa. Enggak sih, kayaknya mungkin dari sananya aja. Karena 

trauma enggak ada, lingkungan juga enggak juga. Jadi mungkin, ya 

udah ngalir gitu aja sih.” 

LB#5(Wawancara 02 April 2017) 

Menurut pernyataan informan LB#5, faktor yang 

menyebabkan dirinya menjadi lesbian bukanlah berasal dari faktor 

eksternal, seperti lingkungan, trauma atau orang tua. Namun 

informan merasa bahwa perasaan itu timbul dengan sendirinya dan 

sudah ketentuan dari sana nya (takdir Tuhan).  

 Dari kesamaan alasan yang disampaikan oleh ketiga 

informan diatas, peneliti mengasumsikan bahwa timbulnya 

kecenderungan menyukai sesama jenis adalah adanya faktor 

homoseksualitas-perkembangan yang abnormal. Sesuai dengan 

penjelasan Kartono bahwa homoseksualitas-perkembangan adalah 

hubungan antara sesama perempuan dengan segala derajat 

keintiman. Namun hubungan ini hanya bentuk lahiriah-nya saja 
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tanpa dibarengi dengan nafsu-nafsu erotik seperti homoseksual 

sebenarnya. Semua relasi pada homoseksualitas-perkembangan 

pada masa pra-pubertas dan pubertas sifatnya murni psikis, netral 

dan polos. Biasanya dalam bentuk persahabatan yang sangan 

intensif, amat intim, sangat akrab, atau penuh rasa sayang. Jadi inti 

dari relasinya bukan seksualitas.
4
 Pada umumnya homoseksualitas-

perkembangan tidak berlangsung terlalu lama. Namun apabila 

homoseksualitas-perkembangan tersebut berproses terlalu lama dan 

menjadi pola fixed yang menetap, maka peristiwa ini sudah 

menjurus pada keabnormalan. 

c. Faktor Lingkungan 

Faktor sosial dan kebudayaan merupakan salah satu faktor 

yang ikut mempengaruhi tingkah laku seseorang. Dengan 

munculnya bentuk-bentuk kebudayaan, dapat membawa pengaruh 

positif maupun negatif. Dengan kata lain, pengaruh tersebut akan 

menyangkut semua sistem tatanan sosial dan tatanan kehidupan 

bermasyarakat. Seperti halnya yang melatarbelakangi LB#4 

menjadi lesbian, yaitu faktor lingkungan lah yang mendominasi 

dalam membentuk kecenderungan orientasi seksualnya. 

Menurut Abrar dan Tamtiari dalam Nurmala, proses 

terjadinya individu menjadi lesbian adalah ketika individu yang 

tumbuh dalam lingkungan sosial banyak dipengaruhi oleh 

                                                           
     

4
 Kartini Kartono, Psikologi Wanita: Mengenal Gadis Remaja & Wanita Dewasa, Bandung: 

Mandar Maju, 1989, hal. 57. 
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komunitas lesbian sehingga dapat memicu munculnya perilaku 

lesbian. Akibat pengaruh lingkungan masyarakat, termasuk 

munculnya orang atau kelompok penekan, adanya rasa tertarik 

kepada sesama jenis yang muncul sejak masa kanak-kanak bisa 

mempengaruhi seseorang untuk menjadi lesbian. 

“Kalo faktor yang menyebabkannya itu yang pertama, aku 

dari faktor lingkungan sih. Karena awalnya dari aku, eee…mulai 

bimbel SMA sebelum ujian itu ada salah satu teman aku yang 

basic nya udah lesbi. Jadi pas lama-lama aku main, aku main itu, 

menular sih. Karena mungkin jadi faktor kenyamanan ya.” 

LB#4(Wawancara 01 April 2017) 

 

 Petikan wawancara di atas menjelaskan bahwa faktor yang 

melatarbelakangi informan menjadi lesbian adalah faktor 

lingkungan. Dimana informan memiliki sahabat yang dasarnya 

sudah memiliki kecenderungan suka dengan sesama jenis. Setelah 

beberapa lama menjalin hubungan, informan merasa ada 

kenyamanan dengan sahabatnya, dimana peran sahabatnya bisa 

menjadi sosok layaknya laki-laki yang bisa memberikan rasa aman 

dan nyaman. Maka dari hal tersebut, informan mulai memiliki 

kecenderungan untuk menyukai perempuan terutama yang bisa 

berperan sebagai sosok laki-laki. 

Dengan demikian dapat disimpulan bahwa lingkungan 

sosial yang banyak dipenuhi oleh kelompok penekan seperti kaum 

lesbian dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi bagian dari 

kelompok tersebut. Informan LB#5 bisa terpengaruh dengan 

kelompok lesbian karena tidak adanya pertahanan diri dalam 
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menyikapi keadaan di lingkungan tempat lesbian itu berkumpul. 

Apalagi intensitas pertemuan untuk melakukan kegiatan selalu 

dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian peluang untuk 

tertular menjadi seorang lesbian menjadi lebih besar. 

Latar belakang pengidentifikasian diri sebagai lesbian 

dipengaruhi oleh adanya persepsi terhadap diri mereka. Persepsi 

adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan.
5
 Dari hasil wawancara yang sudah disampaikan 

oleh ke lima informan lesbian, latar belakang pengidentifikasian 

diri mereka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) LB#1 menerima rasangan informasi yang diterima dalam 

proses interaksi bahwa dekat dengn wanita lebih merasa 

nyaman. 

2) LB#2 menerima rangsangan informasi yang diterima dalam 

proses interaksi bahwa perempuan itu lebih menarik 

daripada laki-laki, sehingga ia menyimpulkan bahwa 

dirinya memiliki orientasi seksual yang berbeda. 

3) LB#3 menerima rasangan informasi yang diterima dalam 

proses interaksi bahwa ketika mencoba dekat dengan laki-

laki, ia tidak memiliki perasaan apapun, sehingga ia 

menyimpulkan bahwa ia adalah seorang lesbian. 

                                                           
     5 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, hal. 50. 
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4) LB#4 menerima rangsangan informasi dari pengaruh 

kelompok rujukan berdasarkan interaksinya dengan 

sahabatnya, sehingga ia menyimpulkan bahwa dirinya 

seorang penyuka sesama jenis. 

5) LB#5 menerima rangsangan informasi dari orang lain yang 

kemudian menyadarkannya tentang perasaan berbeda pada 

sesama jenis sehingga dia memiliki kesimpulan bahwa 

orientasi seksualnya berbeda. 

Dari hasil penelitian berdasarkan 5 informan, dapat diambil 

kesimpulan bahwa faktor yang melatarbelakangi informan menjadi 

lesbian berbeda-beda. Ada dua faktor yang dapat berpengaruh 

dalam pembentukannya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal adalah faktor yang berangkat dari dalam diri 

individu itu sendiri seperti yang terjadi pada informan LB#2, 

informan LB#3 dan informan LB#5. Dimana masing-masing dari 

mereka merasakan bahwa hal yang mendasari menjadi lesbian 

adalah berasal dari dalam diri mereka, atau bisa disebut dengan 

homoseksualitas-perkembangan yang abnormal pada masa 

pubertas.  Dalam fase homoseksualitas-perkembangan, pada proses 

yang normal, biseksualitas akan berkembang menjadi 

heteroseksual yang disertai dengan kematangan ciri-ciri kelamin 

sekunder. Namun yang terjadi pada lesbian, prosesnya menjadi 

abnormal karena adanya faktor-faktor eksogin dan endogin 
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tertentu, maka biseksualitas justru berkembang menjadi 

homoseksualitas. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang 

berangkat dari luar diri individu itu sendiri, seperti yang terjadi 

pada informan LB#1 dan informan LB#4. Dimana masing-masing 

dari keduanya merasakan bahwa hal yang mendasari menjadi 

lesbian adalah karena faktor keluarga dan faktor lingkungan. 

d. Penyebab Homoseksual dalam Perspektif Islam 

Sedangkan jika ditinjau dari perspektif islam, maka faktor 

penyebab menjadi lesbian dari ke lima informan yaitu: 

1) Orangtua yang lalai dan kurangnya pendidikan agama 

Perlakuan orang tua yang penuh kasih sayang dan 

pendidikan nilai-nilai kehidupan, baik nilai agama maupun 

nilai sosial budaya yang diberikan kepada anak merupakan 

faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi 

seorang pribadi yang sehat. Namun tidak sedikit yang lalai 

terhadap hal tersebut. Meraka terlalu sibuk dengan urusan 

pekerjaan sehingga melupakan kewajiban mereka dalam 

memenuhi kewajiban mereka untuk mendidik anak. 

“Pertama dari latar belakang orangtuaku. Aku dari kecil 

enggak pernah yang namanya dapet, apa sih? Kayak kasih 

sayang dari orangtua terutama ibu.” 

LB#3(Wawancara 26 Maret 2017) 

Petikan wawancara diatas menjelaskan bahwa sejak 

kecil informan tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari 

keluarga, terutama ibunya. Kedua orang tua informan memiliki 
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kesibukan masing-masing sehingga kurang memberikan 

perhatian kepada informan. Sehingga informan juga kurang 

mendapatkan pendidikan agama. Dengan demikian dapat di 

ambil kesimpulan bahwa peran orang tua dalam pembentukan 

karakter anak sangat dibutuhkan. Karena jika orang tua lalai 

dengan kewajibannya, maka anak akan menjadi pribadi yang 

kurang baik. 

2) Tidak merasa diawasi oleh Allah (Tuhan) 

Kesadaran akan pengawasan oleh Allah seyogyanya 

dimiliki oleh setiap manusia. Dengan adanya kesadaran 

tersebut, maka manusia bisa mengontrol dirinya untuk tidak 

melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Selain itu, dengan 

memiliki kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi tingkah 

laku manusia, maka manusia akan lebih berhati-hati dan 

mampu melakukan perbaikan diri setiap harinya. 

Ketika seorang individu berani melakukan perbuatan 

homoseksual (lesbi), tentu pada saat itu ia tidak merasa diawasi 

oleh Allah. Sebagian informan menyadari bahwa mereka 

memiliki Allah (Tuhan) namun mereka kurang menyadari 

bahwa mereka selalu di awasi dalam setiap kegiatan apapun 

yang mereka lakukan. 

“Aku masih punya agama, aku juga inget kalo aku 

punya Tuhan, cuman kalo pas jalan atau pacaran gitu ya 

gimana ya. Ya aku jalanin aja sih. Karena ini kan perasaan ya, 
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enggak bisa dibohongin. Ya suka lupa jadinya, maksud saya, 

kayak akunya ngerasa enggak ada yang liat kok.” 

LB#3(Wawancara 01 April 2017) 

Petikan wawancara diatas menjelaskan bahwa informan 

mengakui akan keberadaan Tuhan. Namun informan menjadi 

lalai dan menyepelekan keberadaan Tuhan ketika informan 

terbuai akan kesenangan nya ketika sedang memadu kasih 

dengan teman ataupun pacar nya. Hal lain juga disampaikan 

oleh informan LB#2. 

“Maksudnya kayak kamu bentengin kayak nahan apa ya? 

Ssss…nameng dirimu dengan agama tuh enggak bisa. Moral 

sama agama aja kadang bertentangan gitu.” 

LB#2(Wawancara 01 April 2017) 

Petikan wawancara di atas menjelaskan bahwa agama 

tidak bisa menjadi tameng bagi suatu orientasi seksual 

(perasaan suka sesama jenis). Ia berpendapat bahwa terkadang 

moral dan agama terjadi pertentangan. Informan menyadari 

akan agamanya, namun ia juga meyakini bahwa setiap manusia 

juga punya hak untuk menentukan pilihan bagi hidupnya. 

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa 

kepercayaan akan kehadiran Allah dalam setiap diri seseorang 

harus di tumbuhkan. Tujuannya yaitu sebagai kontrol dalam 

melakukan setiap tindakan. Sehingga mampu menjalankan 

norma dan aturan agama secara selaras. 
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3) Sahabat yang tidak baik 

Sesuai dengan pernyataan dari salah satu informan 

bahwa orientasi seksual lesbi bisa menular kepada orang lain. 

Hal tersebut bisa terjadi karena timbulnya kenyamanan yang 

terjalin di antara dua sahabat yang kurang bisa melakukan 

kontrol diri antara satu sama lain, dan tidak adanya peran untuk 

saling mengingatkan bahwa sesungguhnya lesbianisme adalah 

suatu hal yang tidak dibenarkan di dalam agama. 

“Mulai bimbel SMA sebelum ujian itu ada salah satu 

teman aku yang basic nya udah lesbi. Jadi pas lama-lama aku 

main, aku main itu, menular sih. Karena mungkin jadi faktor 

kenyamanan ya, yang awalnya jadi sahabat, cuman dia lebih ke 

perannya dia itu lebih ke cowok. Jadi kita ngerasa nyaman.” 

LB#4(Wawancara 01 April 2017) 

Petikan wawancara diatas menjelaskan bahwa informan 

LB#4 memiliki teman lesbi sejak SMA. Semakin sering 

mereka main bersama, akhirnya timbul rasa nyaman dari dalam 

diri informan. Akhirnya seiring berjalannya waktu, rasa suka 

dengan sesama jenis pada diri informan menjadi pola yang 

menetap. 

4) Waktu luang 

Apabila waktu luang tidak di isi dengan hal-hal yang 

bermanfaat, maka ia akan menjadi penyakit yang menyerang 

pikiran, akal dan fisik. Tidak jarang waktu luang mengantarkan 

seseorang kepada percintaan dengan segala bentuknya. 



67 
 

 
 

“Aku sih kadang suka nongkrong sama temen-temen. 

atau cuma sekadar jalan aja sih. Ya kemana pun, kayak kafe, 

jalan ke mall atau ke tempat hiburan gitu deh, hehe…hiburan 

malem lah.” 

LB#5(Wawancara 02 April 2017) 

Dari petikan wawancara diatas menjelaskan bahwa 

informan LB#5 sering menghabiskan waktu luangnya untuk 

nongkrong dan jalan-jalan dengan teman-temannya. Selain itu 

informan juga menghabiskan waktunya untuk pergi ke tempat 

hiburan malam. 

Dari hasil wawancara ke lima informan jika di tinjau 

dari perspektif agama islam, maka faktor yang mempengaruhi 

menjadi lesbian yaitu adanya kelalaian dari orang tua yang 

menyepelekan pendidikan agama bagi anaknya, kurangnya 

kesadaran bahwa sesungguhnya Allah selalu mengawasi setiap 

tindakan manusia, adanya pengaruh dari sahabat yang kurang 

baik dan waktu luang yang tidak dimanfaatkan untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. 

2. Pola Komunikasi Lesbian 

Menurut Djamarah, pola komunikasi 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 oleh penerima 

pesan. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan dalam 

menggunakan pola komunikasi linear, interaksional dan transaksioanal 
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sebagai acuannya. Sesuai hasil yang sudah diperoleh, masing-masing 

dari lesbian memiliki cara tersendiri dalam melakukan komunikasi 

terkait keterbukaan diri mengenai orientasi seksual mereka terhadap 

orang lain. Adapun penjabaran secara lebih terperinci adalah sebagai 

berikut: 

a. Komunikasi Linear 

Pemahaman komunikasi sebagai proses satu arah (linear) 

menegaskan bahwa komunikasi adalah proses yang disengaja 

untuk menyampaikan rangsangan guna mendapatkan respon dari 

orang lain. dalam konteks ini, komunikasi dilakukan dengan 

sengaja oleh seseorang untuk menyampaikan pesan kepada orang 

lain untuk memenuhi kebutuhannya, seperti membujuk atau 

menjelaskan sesuatu. Sebagaimana dikemukakan Mulyana, bahwa 

konsep komunikasi linear memfokuskan pada penyampaian pesan 

secara efektif dan menjelaskan bahwa kegiatan komunikasi bersifat 

instrumental dan persuasif.
6
 Dari kelima informan lesbian, ada dua 

informan yang memilih model komunikasi linear dalam proses 

pengungkapan diri mereka. Informan yang pertama yaitu adalah 

LB#1, dimana ia memilih komunikasi linear dengan pertimbangan 

sebagai klarifikasi suatu hubungannya dengan orang lain. 

“Aku pengen mereka tuh tau kalo aku tuh belok. Biar, biar 

mereka tuh enggak, istilahnya enggak salah faham gitu loh suatu 

saat nanti. Nah itu terserah mereka yang penting aku udah bilang 

                                                           
     

6
 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, 

hal. 68. 
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kalo aku belok. Makanya aku, oh ya udah. Maksudnya, terserah 

aku, aku cerita aku belok dan aku pengen kamu tau.” 

LB#1(Wawancara 26 Maret 2017) 

Dari petikan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa, 

informan selalu menginformasikan kepada teman-teman dekatnya 

bahwa dirinya adalah seorang lesbian. Dengan pengakuannya 

tersebut, informan berharap pada suatu saat nanti tidak terjadi 

kesalahpahaman jika teman-temannya melihat informan 

berhubungan dengan perempuan. Ia juga beranggapan bahwa 

teman-temannya sudah mengetahui bahwa dirinya adalah lesbian, 

karena penampilannya yang seperti laki-laki. Sehingga informan 

lebih berani untuk melakukan pengakuan kepada teman-teman 

yang statusnya heteroseksual. 

Dari hasil wawancara dan observasi yang diperoleh, dapat 

diasumsikan bahwa pesan yang disampaikan dilakukan secara 

sengaja dengan tujuan untuk menjelaskan/menginformasikan 

terkait orientasi seksualnya kepada teman-temannya. Adapun 

pesan yang disampaikan oleh informan kepada teman-temannya 

benar sesuai dengan realitas yang ada pada diri informan. Selain 

itu, pengakuan diri informan tidak terbatas pada orang-orang yang 

sudah lama ia kenal. Jika ditinjau dari dimensi teori penetrasi 

sosial, maka informan tergolong dalam dimensi keluasan, dimana 

informan dapat berkomunikasi dengan siapa saja baik orang asing 

maupun teman dekat. 
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Cara yang sama juga dilakukan oleh informan LB#4, 

dimana dalam proses pengungkapan diri terkait orientasi 

seksualnya dengan memberi penjelasan secara detail kepada orang 

lain. 

“Cara aku mengkomunikasikan bahwa aku tuh lain dari 

yang lain, dalam arti aku belok ya, belok. Aku pasti akan ngajak 

ngobrol orang itu, eee…dengan apa ya? Pelan-pelan lah ngasih 

penjelasan ke dia. Ini loh ternyata orang itu punya kepribadian 

masing-masing, kayak gini.” 

LB#4(Wawancara 01 April 2017) 

 

Petikan wawancara diatas menjelaskan bahwa informan 

akan mengajak berbicara langsung kepada orang yang ia percaya 

untuk menerima pengungkapan dirinya. Dia akan memberikan 

penjelasan secara pelan-pelan dengan mnyampaikan alasan-alasan 

yang realistis dan memberikan kepercayaan kepada orang yang di 

ajak bicara, bahwa suatu saat dirinya juga akan kembali menjadi 

heteroseksual. Ia juga menekankan bahwa lesbian juga memiliki 

pemikiran tentang masa depan. 

Dari hasil wawancara dan observasi, dapat diasumsikan 

bahwa informan LB#4 dalam melakukan proses pengungkapan diri 

yaitu dengan cara memberikan penjelasan kepada orang lain. 

komunikasi tersebut secara sengaja informan lakukan untuk 

menginformasikan terkait identitas dirinya kepada orang lain. 

Adapun penjelasan yang disampaikan memuat alasan yang bisa 

memperkuat argumennya tentang kehidupan yang sedang ia jalani. 

Dengan harapan orang yang di ajak bicara dapat memahami 
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kondisi yang sedang dirasakan oleh informan, dan kemungkinan 

tidak akan terjadi penghakiman dari orang yang di ajak bicara 

tersebut. Selain itu informan juga memberikan penekanan kepada 

lawan bicaranya, bahwa kelak ia juga akan kembali menjadi 

heteroseksual karena sudah merasa jenuh dengan kondisi yang ia 

rasakan sekarang. 

b. Komunikasi Interaksional 

Komunikasi bersifat interaksional melibatkan komunikator 

yang menyampaikan pesan baik verbal maupun nonverbal kepada 

komunikan yang langsung memberikan respon berupa verbal 

maupun nonverbal secara aktif, dinamis dan timbal balik. 

Komunikasi ini dipandang lebih dinamis dibandingkan dengan 

komunikasi sebagai tindakan satu arah. 

“Ya ketika ada orang yang nanya sama aku tentang aku 

yang seperti ini, ya aku bakal jawab gitu loh. Aku bakal jelasin ke 

mereka kalo memang aku seperti ini. Intinya tidak ada penolakan 

sama sekali ketika orang bertanya ke aku. Aku enggak ada deny ke 

orang karena memang ya this is Me. Aku seperti ini gitu loh.” 

LB#5(Wawancara 02 April 2017) 

Dari petikan wawancara LB#5 diatas, menjelaskan bahwa 

ketika ada orang yang bertanya tentang orientasi seksualnya,  

informan akan menjelaskan dengan baik tanpa ada penyangkalan. 

Informan akan menjelaskan tentang keadaan dirinya secara apa 

adanya. Ia juga tidak memaksa orang lain untuk mau menerima 

keadaanya sebagai seorang lesbian. 
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Dari hasil wawancara dan observasi, dapat diasumsikan 

bahwa informan ketika melakukan pengungkapan diri yaitu dengan 

cara memberikan penjelasan kepada orang yang menanyakan 

tentang orientasi seksualnya. Dalam proses komunikasi yang 

terjadi, antara komunikator dan komunikan saling bertukar peran 

kemudian terjadi timbal balik secara langsung. Pengungkapan yang 

disampaikan oleh informan tanpa ada penyangkalan terhadap 

respon yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Setelah 

pengungkapan selesai, informan memberikan kebebasan kepada 

lawan bicara untuk menyampaikan persepsinya. Apapun yang 

menjadi respon lawan bicaranya, akan diterima oleh informan 

dengan baik. Informan juga menyadari dan memahami tentang 

keadaan dirinya. 

c. Komunikasi Transaksional 

Komunikasi transaksional memberikan penekanan pada 

proses pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara 

terus menerus dalam suatu sistem komunikasi. Komunikasi bersifat 

transaksional tidak membedakan pengirim dan penerima pesan dan 

tidak lagi berorientasi sumber karena komunikasi ini melibatkan 

banyak individu dan tampak bahwa komunikasi bersifat dinamis. 

Dalam komunikasi transaksional, komunikasi dapat dianggap telah 

berlangsung apabila seseorang telah menafsirkan perilaku orang 

lain, baik perilaku verbal maupun nonverbal. Cara komunikasi ini 
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digunakan oleh dua informan dalam kaitannya dengan 

pengungkapan diri mereka. 

“Kalo ke temen kakak yang tadi sih biasa aja ya 

ngomongnya. Karena dia lesbian juga. Kalo sama orang lain, kayak 

mas Ade, terus siapa lagi ya? Aku lupa. Itu kebaca, kayak dia 

nebak gitu. Terus ya kebanyakan nebak sih, berprasangka gitu. 

Hehehe…tapi ya emang iya sih, ya gitu deh.” 

 LB#2(Wawancara 27 Maret 2017) 

 

Petikan wawancara informan diatas menjelaskan bahwa 

cara informan mengungkapkan diri dengan sesama lesbian seperti 

melakukan curhat biasa. Sedangkan pengungkapan dengan kakak 

berawal dari  ketidaksengajaan. Adapun pengungkapan dengan 

teman-temannya, berawal dari penafsiran yang timbul dari mereka 

yang kemudian meminta klarifikasi dari informan. Kemudian 

informan mengklarifikasi dan memberikan penjelasan terkait 

orientasi seksualnya, dan setelahnya terjadi komunikasi yang 

berlangsung secara terus menerus. 

Dari hasil wawancara dan observasi, dapat diasumsikan 

bahwa cara informan mengkomunikasikan pengungkapan diri 

kepada lingkungan sekitarnya yaitu dengan memberikan penjelasan 

atau klarifikasi setelah orang lain menafsirkan komunikasi 

nonverbal yang terlihat dari informan. Komunikasi nonverbal yang 

ditunjukkan oleh informan yaitu adalah sikapnya yang terkesan 

melindungi kepada perempuan. Sehingga teman-temannya 

menafsirkan sikap informan adalah sikap yang kurang wajar 

dilakukan oleh perempuan normal atau bisa di anggap sebagai 
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sikap homoseksual atau lesbian. Sehingga mengakibatkan adanya 

rasa penasaran dari teman-teman informan yang memicu 

pertanyaan dari mereka tentang orientasi seksual informan. Ketika 

pertanyaan dari teman-tamannya terlontar kepada informan, 

informan akan memberikan penjelasan dan klarifikasi atas orientasi 

seksualnya. 

Cara yang hampir sama juga dilakukan oleh informan 

LB#3, dimana ia melakukan pengungkapan diri setelah terjadi 

beberapa kali komunikasi dan terjadi penafsiran dari teman-

temannya terhadap sikap yang terlihat dari informan. 

“Cuman kalo, kalo, eee… sama mereka yang udah nanya 

gitu, ya aku jawab apa adanya. Aku jawab sesuai apa yang ada 

gitu. Intinya aku enggak menyangkal kalo aku begini. Lagian tanpa 

orang lain di kasih tau juga, kemungkinan kan mereka udah bisa 

nebak kalo aku begini (lesbian).” 

LB#3(Wawancara 01 April 2017) 

 

Dari petikan wawancara diatas, dapat dijelaskan bahwa 

sebelum informan menceritakan tentang orientasi seksualnya, 

orang lain sudah menafsirkan terlebih dahulu akan sikap yang 

dilakukan oleh informan LB#3. Ketika datang pertanyaan dari 

orang lain, informan akan menjelaskan tentang orientasi 

seksualnya tanpa ada penyangkalan. Pengungkapan yang dilakukan 

terjadi setelah adanya komunikasi yang bersifat kontinu dan 

adanya penafsiran dari orang lain. 

Dari hasil wawancara dan observasi, dapat diasumsikan 

bahwa proses pengungkapan informan terjadi setelah adanya 
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pertanyaan terkait orientasi seksualnya dari orang lain. Pertanyaan 

tersebut muncul dikarenakan adanya penafsiran terhadap 

komunikasi nonverbal yang informan lakukan. Pengungkapan 

terjadi setelah terbentuknya komunikasi yang bersifat kontinu. 

Atau bisa diartikan pengungkapan tersebut membutuhkan waktu 

dalam penyampaiannya kepada orang lain. 

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan 

suatu pengungkapan terkait hal-hal yang bersifat rahasia, para 

lesbian bergantung pada konsep diri yang terbentuk dalam diri 

mereka. Menurut Brooks dalam Rakhmat, konsep diri adalah 

penilaian mengenai diri individu sendiri baik yang bersifat fisik, 

sosial dan psikologis melalui pengalaman antara individu dengan 

orang lain.
7
 Ada dua komponen konsep diri, yaitu komponen 

kognitif dan komponen afektif. 

Konsep diri para lesbian terbentuk karena dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Dari kelima lesbian yang menjadi subyek 

penelitian, masing-masing dari mereka memiliki konsep diri yang 

berbeda-beda. Adapun yang membentuk konsep diri para lesbian 

tersebut berdasarkan adanya kepercayaan, sikap dan nilai. 

Dalam teori konsistensi yang dikemukakan oleh Rokeach 

dalam Morissan, bahwa setiap manusia memiliki sistem 

kepercayaan, sikap dan nilai yang sangat terorganisasi yang 

                                                           
     7 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, hal. 98. 
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membimbing tingkah laku atau sikap tindak manusia (behavior).
8
 

Kaitannya dengan komunikasi yang dipergunakan dalam 

melakukan pengungkapan yang dilakukan oleh para lesbian, ada 

tiga aspek yang mendasari dalam proses keterbukaan mereka yang 

meliputi kepercayaan, sikap dan nilai. Adapun penjelasannya dapat 

di lihat pada tabel berikut: 

Tabel. 3 

Aspek Pembentuk Konsep Diri Lesbian 

Nama 

Informan 

Aspek Pembentuk Konsep Diri 

Kepercayaan Sikap Nilai 

LB#1 

Orientasi 

seksual lesbi 

adalah jalan 

yang sudah 

ditakdirkan 

oleh Tuhan 

Tidak 

memperdulikan 

stigma negatif 

dari orang lain 

tentang lesbian 

Orientasi 

seksual lesbi 

bukan 

penyimpangan 

LB#2 

Lesbi adalah 

cinta yang 

normal 

Tetap 

melakukan 

aktifitas seperti 

orang pada 

umumnya, 

karena pada 

dasarnya 

memiliki hak 

yang sama 

Lesbi adalah 

bentuk orientasi 

seksual, bukan 

penyimpangan 

seksual 

LB#3 

Keputusan 

untuk saat ini 

menjadi lesbi 

adalah 

keputusan 

yang tepat 

Menerima diri 

sendiri dan 

tidak menjadi 

seperti apa 

yang orang lain 

inginkan 

Seseorang yang 

berorientasi 

lesbi tidak 

merugikan 

orang lain 

LB#4 

Dalam agama 

apapun 

memang tidak 

Jadi diri sendiri 

dan tidak 

mendengarkan 

Menjadi lesbi 

bukan suatu 

keinginan. 

                                                           
     

8
 Morissan, Teori Komunikasi: Komunikator, Pesan, Percakapan dan Hubungan 

(Interpersonal), Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 70. 
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diperbolehkan 

adanya 

orientasi 

seksual lesbi. 

Namun 

percaya bahwa 

Tuhan lebih 

mengetahui 

umpatan 

orang-orang 

yang kontra 

terhadap 

lesbian 

Melainkan 

suatu perbedaan 

orientasi 

seksual 

LB#5 

Semua Tuhan 

yang 

mengatur, 

termasuk 

orientasi 

seksual lesbi 

Menjadi diri 

sendiri dan 

menerima atas 

apa yang sudah 

dirasakan 

untuk saat ini 

Lesbi bukan 

suatu 

penyimpangan, 

karena tidak 

merugikan 

 

Dari uraian tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, masing-

masing informan memiliki kesamaan kepercayaan yang positif 

terhadap orientasi seksual lesbi. Mereka percaya bahwa adanya 

orientasi seksual lesbi dikarenakan adanya campur tangan Tuhan. 

Kemudian para informan lesbi menilai bahwa orientasi seksual 

lesbi bukanlah suatu penyimpangan dan tidak akan merugikan bagi 

orang lain. Maka dengan adanya kepercayaan dan nilai tersebut, 

mereka bersikap untuk konsisten terhadap keputusan yang sudah 

mereka ambil dan tidak mau memperdulikan penilaian negatif dari 

orang lain. Dengan demikian, penilaian para informan terhadap diri 

mereka sendiri menjadi positif sehingga mampu membentuk 

konsep diri yang positif. Yang kemudian berpengaruh pada cara 

mereka dalam melakukan komunkasi kepada orang lain terkait 

keterbukaan diri tentang orientasi seksual mereka. 
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3. Keterbukaan Diri (Self-disclosure) Lesbian 

Dalam suatu interaksi antara individu dengan orang lain, 

apakah orang lain akan menerima atau menolak kita, bagaimana kita 

ingin orang lain mengetahui tentang kita akan ditentukan oleh 

bagaimana individu melakukan keterbukan dirinya. Menurut 

Wrightsman dalam Dayakisni, pengungkapan diri adalah proses 

menghadirkan diri yang diwujudkan dalam kegiatan membagi 

perasaan dan informasi dengan orang lain. Adapun topik yang 

disampaikan adalah berbagai macam seperti informasi perilaku, sikap, 

perasaan, keinginan, motivasi dan ide yang sesuai dan terdapat di 

dalam diri orang yang bersangkutan. 

DeVito mengungkapkan bahwa kedalaman dari pengugkapan 

diri seseorang tergantung pada situasi dan orang yang diajak untuk 

berinteraksi. Jika orang yang diajak untuk berinteraksi dengan kita 

menyenangkan dan mampu membuat nyaman, maka besar 

kemungkinan bagi kita untuk terbuka juga akan semakin besar. 

Sebaliknya jika kita merasa kurang percaya pada beberapa orang 

tertentu, maka kemungkinan untuk melakukan keterbukaan amatlah 

kecil. Kaitannya dalam melakukan pengungkapan diri kepada orang 

lain, para lesbian memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi 

sejauh mana respon dari orang lain akan menentukan hubungan 

selanjutnya. Adapun aspek-aspek yang dapat ditemukan terkait 
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keterbukaan yang dilakukan oleh para lesbian dalam penelitin ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Faktor yang mempengaruhi self-disclosure 

Para lesbian dalam melakukan pengungkapan diri tentunya 

dilakukan  dengan berbagai pertimbangan dan adanya berbagai 

faktor yang mempengaruhinya. Menurut DeVito dalam bukunya, 

ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang 

melakukan pengungkapan diri. Diantaranya adalah ukuran 

audiens/komunikan, adanya efek diadik, topik yang dibicarakan, 

adanya kompetensi, gender dan adanya penerimaan hubungan dari 

komunikan. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti 

menemukan ada empat faktor utama yang mempengaruhi para 

lesbian melakukan pengungkapan diri. 

1) Ukuran audiens 

Ukuran audiens atau jumlah pendengar dalam suatu 

pengungkapan diri akan mempengaruhi tingkat kepercayaaan 

diri para lesbian dalam penyampaiannya. Semakin sedikit 

jumlah pendengarnya, maka akan semakin percaya diri dan 

semakin luas informasi yang disampaikan. 

“Oke, aku berani membuka diri ke orang-orang bahwa 

aku punya pacar cewek itu enggak semua, enggak semua orang 

sih. Cuman, tapi aku dengan beberapa orang, yang pertama 

orang yang udah deket sama aku. Tapi pas curhatnya juga gak 

barengan, satu satu gitu” 

LB#4(Wawancara 02 April 2014) 
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Petikan wawancara diatas menjelaskan bahwa LB#4 

dalam membuka diri terkait orientasi seksualnya tidak kepada 

semua orang. Ia melakukannya hanya kepada orang yang sudah 

dekat dan sudah memahami keadaan dirinya. Dalam 

mengungkap diri dilakukan kepada satu pendengar dan bukan 

kelompok. Senada dengan ungkapan informan LB#2. 

“Eee...karena kan aku butuh kejelasan. Aku juga 

pengen orang yang non-lesbi juga tau kondisiku. Ta, tapi ya 

sama temen yang udah deket banget sih, dan juga enggak 

gerombolan gitu. Artinya ya cuman beberapa gitu.” 

LB#2(Wawancara 28 Maret 2017 

Informan LB#2 menjelaskan bahwa ia membutuhkan 

kejelasan terkait apa yang sedang ia rasakan. Ia menginginkan 

orang yang non-lesbi juga mengetahui kondisinya sebagai 

lesbian. Ia mengungkap diri kepada teman yang sudah terjalin 

dengan akrab, serta dalam penyampaiaanya dilakukan dengan 

beberapa orang saja dan bukan kelompok besar.  

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa faktor yang 

mempengaruhi informan LB#4 dan LB#2 mengungkap diri 

adalah adanya kedekatan secara emosional dengan orang lain 

(komunikan self-disclosure). Karena dengan kedekatan yang 

sudah lama terjalin, akan mempermudah informan untuk 

mengungkap dirinya dan kemungkinan komunikan untuk 

menerima keterbukaan tersebut juga besar. Adapun dalam 

sekali mengungkap diri, kedua informan melakukannya kepada 
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individu (perorangan) dan belum pernah melakukannya kepada 

kelompok. 

2) Efek diadik 

Respon dari pendengar, adalah salah satu faktor yang 

berpengaruh dalam proses pengungkapan para informan 

lesbian. Semakin baik respon yang diberikan, maka semakin 

baik pula komunikasi yang terjalin. 

“Yang mempengaruhi sih, eee…karena temenku juga 

orangnya terbuka sih. Maksudku dia apa-apa cerita gitu. jadi 

gak ada salahnya juga aku terbuka juga sama dia. Masalah dia 

mau nerima apa enggak ya, ya terserah dia.” 

LB#5(Wawancara 03 April 2017) 

Petikan wawancara diatas menjelaskan bahwa informan 

LB#5 memiliki teman yang terbuka dengan dirinya. Setiap 

temannya memiliki masalah, selalu menceritakan kepada 

informan. Informan berpikiran bahwa tidak ada salahnya jika 

melakukan keterbukaan juga kepada temannya tersebut. 

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa faktor yang 

mempengaruhi LB#5 mengungkap dirinya karena adanya 

keterbukaan dari orang lain yang dilakukan kepada informan. 

Maka ketika orang lain mau terbuka dengan dirinya, maka 

kemungkinan besar orang lain juga bisa menerima keterbukaan 

yang diungkapkan oleh informan. Maka dengan adanya aksi 

dan reaksi yang bersifat positif ini dapat di sebut dengan efek 

diadik. 
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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. Sebuah keterbukan 

akan diawali dengan berpikir terbuka, sikap terbuka dan 

perilaku terbuka. Berpikir terbuka adalah medium terpenting 

untuk mengungkapkan perasaan tentang diri dan menguatkan 

nilai internal dan cinta terhadap diri sendiri. 

“Aku sih gini, aku tau aku beda sama temen-temen 

yang lain aku tau enggak semua orang mau nerima aku. Jadi 

aku juga harus tau aku harus gimana sama temen aku. Yaa aku 

pengen mereka juga tau siapa aku.” 

LB#1 (Wawancara 27 Maret 2017) 

Dari petikan wawancara diatas, informan LB#1 

menjelaskan bahwa ia memahami bahwa dirinya berbeda 

dengan orang lain pada umumnya. Informan menyadari bahwa 

tidak semua orang bisa menerima keadaan dirinya. Sehingga 

informan mengetahui langkah apa yang harus dilakukan kepada 

teman-temannya. Ia juga ingin teman-temannya mengetahui 

siapa diri informan sesungguhnya. 

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa faktor yang 

mempengaruhi informan LB#1 melakukan keterbukaan diri 

dengan orang lain karena informan sudah memahami identitas 

dirinya. Sehingga informan berusaha untuk memberitahu 
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identitas nya kepada orang lain dengan cara nya sendiri. Yaitu 

dengan cara menceritakan orientasi seksualnya kepada orang 

lain terutama teman-temannya. 

4) Penerimaan hubungan 

Setiap pengungkapan yang dilakukan para lesbian, 

tentunya banyak sekali respon yang diberikan oleh komunikan. 

Ada yang menerima dengan baik da nada pula yang berstigma 

negatif. Namun ketika komunikan bisa memberikan respon 

yang baik, maka bisa di anggap bahwa komunikan bisa 

menerima pengungkapan yang dilakukan oleh lesbian dan bisa 

menerima hubungan pertemanan dengan baik. 

“Karena temen-temenku bisa nerima aku. Aku pun juga 

begitu. Maksudnya mereka enggak terus ngejauh gitu loh. 

Tetep nerima aku apa adanya. Yaa mungkin kek mereka udah 

bisa mahamin kondisiku.” 

LB#3(Wawancara 02 April 2017) 

 

Petikan wawancara informan LB#3 diatas menjelaskan 

bahwa teman-temannya bisa menerima keadaan informan. 

Mereka tidak menjauh setelah informan menyatakan bahwa 

dirinya adalah seorang lesbian. Sehingga informan juga 

berasumsi bahwa teman-temannya sudah bisa memahami 

kondisi informan. 

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa faktor yang 

mempengaruhi informan LB#3 dalam mengungkap diri karena 

adanya penerimaan hubungan dari orang lain. sehingga 
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informan LB#3 memiliki keberanian untuk mengungkap 

dirinya terkait orientasi seksual yang dimiliki.  

b. Tujuan self-disclosure 

Informan lesbian dalam melakukan keterbukaan terkait 

orientasi seksualnya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Menurut 

Derlega dan Girzelak dalam Suciati, ada beberapa tujuan seseorang 

melakukan keterbukaan diri. Yaitu sebagai bentuk ekspresi, 

klarifikasi diri, keabsahan sosial, kontrol sosial dan perkembangan 

hubungan dengan orang lain.  

1) Ekspresi 

Salah satu alasan lesbian melakukan pengungkapan diri 

yaitu untuk melampiaskan perasaan. Lesbian  mengekspresikan 

perasaannya dengan cara untuk melakukan pengungkapan 

kepada orang lain terkait masalah yang sedang dirasakan. 

“Hal apakah itu aku lebih mungkin lebih mikir buat diri 

aku sendiri sih, kenyamanan diri aku sendiri gitu loh. Kan aku 

enggak, enggak harus tertutup juga sama semua orang kan? Itu 

bikin kita tuh tertekan dan terlihat aneh. Gitu loh.” 

LB#4(Wawancara 01 April 2017) 

 

Dari petikan wawancara diatas, LB#4 menjelaskan 

bahwa suatu keterbukaan juga diperlukan dalam kaitannya 

berhubungan dengan orang lain. Dengan tujuan agar dirinya 

bisa merasakan kenyamanan ketika bergaul karena teman-

temannya sudah mengetahui  keadaan dirinya yang sebenarnya. 

Dengan adanya keterbukaan, informan merasa bahwa sedikit 
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banyak beban yang ada dalam dirinya akan berkurang dan tidak 

merasa tertekan secara psikologis. Karena informan merasa 

tidak ada hal-hal yang di tutup-tutupi dari orang lain. 

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa tujuan 

informan melakukan keterbukaan dengan orang lain adalah 

sebagai bentuk ekspresi dirinya terhadap beban masalah yang 

sedang dihadapinya. Dari bermula akan keterbukaan yang 

dilakukan, informan lebih merasa nyaman dengan hubungan 

yang dijalin dengan orang lain. 

2) Klarifikasi diri (Self clarification) 

Dengan saling berbagi dan menceritakan suatu 

permasalahan kepada orang lain, individu berharap akan ada 

penjelasan atau klarifikasi dari orang lain atas masalah yang 

sedang dihadapi. Sehingga pikiran akan menjadi lebih jernih 

dan dapat mengetahui duduk permasalahan serta bagaimana 

cara menyelesaikannya.  

“Yang dorong aku buat coming out sama orang lain itu 

karena kaya bingung. Kebingungan sih maksudnya sama, ini 

udah, ini aku harus gimana ya? Aku harus cerita ke siapa selain 

ke orang yang lesbian juga. Terus kayak nggak punya temen 

ngomong tuh susah kan.” 

LB#2(Wawancara 27 Maret 2017) 

Dari petikan wawancara diatas, informan LB#2 

menjelaskan bahwa yang memotivasi dirinya untuk terbuka 

dengan orang lain karena kebingungan atas masalah yang 

sedang di hadapi. Ia bingung jika tidak memiliki teman cerita 
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selain teman yang lesbian. Ia membutuhkan teman yang non-

lesbian sebagai teman berbagi cerita akan masalah yang sedang 

dihadapinya, yaitu terkait dengan statusnya sebagai lesbian. 

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa tujuan 

informan LB#2 melakukan keterbukaan diri adalah sebagai 

bentuk klarifikasi atas permasalahan nya. Ia merasa 

membutuhkan orang lain sebagai tempat berbagi cerita 

terhadap kegalauan yang sedang dirasakannya. Dengan cara 

menceritakan permasalahannya kepada orang lain, ia berharap 

mendapatkan klarifikasi dan dukungan atas apa yang sudah 

menjadi keputusannya. Terutama dukungan dari orang-orang 

yang statusnya bukan homoseksual. 

3) Kontrol sosial (Social control) 

Informan lesbian dalam melakukan pengungkapan diri 

kepada orang lain, 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 para lesbian berusaha 

untuk tetap menjaga nama baiknya. 

“Yang bikin aku termotivasi untuk aku coming out itu 

karena aku merasa disini kan aku tidak melakukan kesalahan 

apapun. Maksudnya aku tidak merugikan orang lain gitu. 

Kenapa aku harus menutup-nutupi dan kenapa harus takut? 

Kenapa aku enggak harus berani gitu loh.” 

LB#5(Wawancara 02 April 2017) 
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Informan LB#5 merasa bahwa apa yang sudah menjadi 

keputusannya sekarang adalah bukan suatu kesalahan. Ia 

menganggap bahwa selagi keputusannya tidak merugikan 

orang lain, tidak ada alasan untuk menutupi keadaan yang 

sesungguhnya apalagi sampai merasa takut. Dengan demikian, 

informan LB#5 dapat dikatakan memiliki harga diri yang tinggi 

terhadap dirinya. Deaux, Dane, & Wrightsman dalam Sarwono 

mendefinisikan harga diri (self steem) sebagai penilaian atau 

evaluasi secara positif atau negatif terhadap diri.  

Tingkah laku sosial seseorang dipengaruhi oleh 

pengetahuan tentang siapa dirinya. Namun, tingkah laku sosial 

seseorang juga dipengaruhi oleh penilaian atau evaluasi 

terhadap dirinya, baik secara positif maupun negatif. Jika 

seseorang menilai secara positif terhadap dirinya, maka ia 

menjadi percaya diri dalam mengerjakan hal-hal yang ia 

kerjakan dan memperoleh hasil yang positif. Sebaliknya, orang 

yang menilai secara negatif terhadap dirinya, menjadi tidak 

percaya diri ketika mengerjakan sesuatu dan akhirnya, hasil 

yang didapatkan pun tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Dalam hal ini, informan LB#5 memiliki kesadaran dan 

sudah mengetahui siapa dan seperti apa dirinya, sehingga 

informan mampu untuk mengontrol informasi yang perlu di 

ceritakan kepada orang lain. Selain itu, tanggapan positif dari 
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lingkungan sekitar semakin membuat  informan  lebih memiliki 

rasa percaya diri dan memiliki harga diri yang tinggi. 

Dukungan penuh orang tua juga menjadi faktor pendukung 

bagi informan untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi 

untuk melakukan keterbukaan dengan orang lain. Orang tua 

LB#5 dapat dikategorikan sebagai orang tua yang mampu 

meningkatkan harga diri anaknya. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan adanya perilaku menunjukkan penerimaan, 

afeksi, minat dan keterlibatan pada kejadian-kejadian yang 

dialami anak. Selain itu memberikan kebebasan dalam batas-

batas dan menghargai inisiatif. 

4) Perkembangan hubungan 

Dalam menjalin suatu hubungan, orang seringkali 

berpikir seberapa banyak ia dapat melakukan suatu 

keterbukaan diri. Terkadang orang sangat menjaga kehidupan 

pribadianya, tapi adakalanya di lain waktu orang suka berbagi 

cerita tentang kehidupan pribadinya kepada orang lain. 

tantangan yang selalu muncul dalam setiap hubungan adalah 

bagaimana mengelola perbedaan di antara individu. Perbedaan 

inilah yang menyebabkan sifat terbuka dan sifat tertutup dalam 

berkomunikasi atau melakukan suatu hubungan (relationship). 

Hubungan bukanlah interaksi yang bersifat statis, tetapi 

memiliki pola-pola interaksi tertentu. Dimana tindakan dan 
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kata-kata seseorang memengaruhi bagaimana orang lain 

memberikan tanggapannya. Individu akan terus menyesuaikan 

apa yang individu lakukan dan apa yang individu katakan 

dengan reaksi orang lain, dan dalam perkembangannya 

sepanjang waktu, hubungan akan memiliki suatu jenis karakter 

tertentu.
9
 

“Aku enggak mau punya temen atau siapapun yang dia 

tuh kayak enggak tau aku sebenarnya gitu loh. Tapi aku pengen 

tau mereka itu, eee…aku pengen mereka tuh tau kalo aku tuh 

belok. Biar, biar mereka tuh enggak, istilahnya enggak salah 

faham gitu loh suatu saat nanti.” 

LB#1(Wawancara 26 Maret 2017) 

Dari petikan wawancara diatas, informan LB#1 

menjelaskan bahwa dalam melakukan hubungan pertemanan 

menginginkan adanya keterbukaan. Tujuannya untuk menjaga 

kualitas hubungan tersebut agar tetap baik. Adapun caranya 

yaitu dengan melakukan keterbukaan tentang diri informan. 

Informan mencoba untuk berbicara jujur kepada teman-

temannya tentang keadaan dirinya bahwa informan memiliki 

kecenderungn untuk menyukai sesama jenis. Dengan 

keterbukaan yang diungkapkan langsung oleh informan, dapat 

meminimalkan informasi-informasi negatif dari orang lain yang 

dapat mengakibatkan kesalahpahaman. 

Alasan yang hampir sama juga disampaikan oleh 

informan LB#3, dimana tujuannya dalam melakukan 

                                                           
     

9
 Morissan, Teori Komunikasi: Komunikator, Pesan, Percakapan, dan Hubungan 

(Interpersonal), Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 179. 
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keterbukan diri adalah untuk menjaga kualitas hubungan 

dengan teman-temannya. 

“Maksudku, eee jadi lebih ke hubungan aja sih, kek 

menjaga hubungan aja sama temen. Kan kalo saling terbuka 

lebih enak. Daripada tiba-tiba mereka tau dari or, orang lain 

terus malah justru mereka kaget. Terus akhirnya ngejauh. Kan 

kek gak enak gitu sih. Jadi lebih ke hubungan aja sih.” 

LB#3(Wawancara 01 April 2017) 

 

Informan LB#3 menceritakan bahwaa tujuannya 

melakukan keterbukaan diri adalah untuk menjaga hubungan 

dengan orang lain tetap baik. Salah satu caranya yaitu dalam 

melakukan keterbukaan diri dilakukan dengan kejujuran. Jujur 

terhadap diri sendiri bahwa keterbukaan itu penting dan jujur 

kepada orang lain bahwa apa yang dikatakan adalah suatu 

kebenaran. 

Dari petikan wawancara kedua informan diatas, dapat 

diasumsikan bahwa tujuan melakukan keterbukaan diri adalah 

sebagai perkembangan hubungan dengan orang lain. Dimana 

untuk mencapai taraf keterbukaan tersebut dari masing-masing 

informan lesbian berbeda-beda. Ada yang membutuhkan waktu 

lama, yaitu dengan saling menumbuhkan kepercayaan terlebih 

dahulu baru ada pengungkapan. Namun ada pula yang tidak 

membutuhkan waktu lama, karena sudah di imbangi dengan 

pertimbangan resiko. Dengan adanya keterbukaan terkait hal 

yang sangat sensitif dan rahasia, orang lain diharapkan mau 

menerima dan memahami keadaan informan dan harapannya 
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adalah hubungan pertemanan yang di jalin bisa berkembang 

dengan baik. 

c. Dimensi Self-disclosure 

Dimensi dari masing-masing informan lesbian dalam 

pengungkapan diri dapat diuraikan sebagai berikut. 

1) Kuantitas 

Dalam melakukan pengungkapan diri para lesbian 

kaitannya dengan jumlah penerima pesan, dari ke lima 

informan lesbian mengungkap diri mereka dengan rata-rata 

satu orang dalam sekali melakukan pengungkapan. Adapun 

frekuensi untuk melakukan pengungkapan, biasanya para 

informan lesbian melakukannya antara 1-2 jam. Seperti yang 

disampaikan oleh informan LB#5. 

“Apalagi temen deket pasti lah, paling aku coming out 

gitu cuman sama satu orang lah. eee…enggak PD juga kalo 

banyak orang gitu. Kalo waktunya enggak inget sih, sa, ya satu 

sampe dua jam kali ya.” 

LB#5(Wawancara 03 April 2017) 

Dari petikan informan LB#5 diatas menjelaskan bahwa 

pengungkapan diri dilakukan oleh informan kepada temen 

dekatnya. Dalam proses mengungkap diri, informan merasa 

lebih percaya diri jika jumlah pendengarnya sedikit. Biasanya 

dilakukan kepada satu pendengar saja setiap melakukan 

pengungkapan. Untuk waktu yang diperlukan dalam 

mengungkap diri, rata-rata membutuhkan satu hingga dua jam. 
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2) Valensi 

Para informan lesbian sudah bisa menerima tentang 

orientasi seksual mereka yang berbeda dengan orang lain. 

sehingga dalam mengungkap diri mereka kepada orang lain, 

mereka selalu menyatakannya secara positif. Selain itu mereka 

juga mencoba untuk meyakinkan bahwa pilihan mereka adalah 

sudah tepat bagi kebahagiaan mereka untuk sekarang. 

“Oke. Aku sih biasa aja ya, aku bisa nerima keadaanku. 

Waktu aku ngomong ke temenku juga aku kasih kayak, apasih, 

ya keyakinan lah ke mereka. Kalo keputusan aku tuh kayak 

gini. Ini yang bisa buat aku bahagia sekarang.” 

LB#4(Wawancara 01 April 2017) 

Petikan wawancara informan LB#4 diatas menjelaskan 

bahwa dalam mengungkap diri dilakukan dengan tanpa 

memberikan penilaian negatif terhadap dirinya. Informan 

menganggap bahwa  dirinya sudah bisa menerima keadaan 

sebagai lesbian. Sehingga informasi yang disampaikan kepada 

lawan bicaranya memberikan pemahaman yang positif akan 

keadaan dirinya sebagai seorang lesbian. 

3) Kejujuran 

Kecermatan dan kejujuran dalam pengungkapan diri 

para informan lesbian menjadi salah satu faktor terpenting 

dalam mendapatkan respon dari orang lain. Sebagian besar dari 

kelima informan lesbian menyatakan dengan jujur tentang 

pengungkapan mereka sesuai realitas yang ada. 
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“Aku sih jujur ya, aku faham aku tuh kayak gini, dan 

tanpa mereka di kasih tau pun mungkin mereka udah tau. Jadi 

ngapain aku bohong. Intinya aku cerita, aku belok. Udah.” 

LB#1(Wawancara 27 Maret 2017) 

 

Petikan wawancara diatas menjelaskan bahwa informan 

dalam mengungkap diri dilakukan dengan jujur. Informasi yang 

disampaikan sesuai dengan realitas yang ada, bahwa informan 

adalah seorang lesbian. 

4) Intensitas 

Para informan lesbian memiliki kontrol atas apa yang 

ingin diungkapkan kepada orang lain, mereka juga memahami 

batasan-batasan informasi mana saja yang harus diungkapkan 

dan yang tidak untuk dipublikasikan. 

“Kalo aku, meskipun aku coming out ya, dan ini suatu 

hal yang paling rahasia sebenernya. Cuman, ya meski kayak 

gitu, tetep aja ada suatu hal yang aku enggak bicaraain sama 

temenku. Maksudku enggak harus mereka tau semua tentang 

aku lah.” 

LB#2(Wawancara 28 Maret 2017) 

 

Petikan wawancara diatas menjelaskan bahwa informan 

memiliki kontrol atas apa yang perlu disampaikan kepada 

orang lain. Sehingga informasi yang kiranya tidak mendukung 

dalam mengungkap diri terkait orientasi seksualnya, tidak perlu 

untuk disampaikan. 

5) Keintiman 

Kedekatan dan keakraban informan lesbian dengan 

teman-temnya mempengaruhi seberapa kualitas pengungkapan 
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yang dilakukan dan seberapa dalam informasi yang akan 

disampaikan. 

“Aku, ya kalo coming out gitu juga enggak semua sih. 

Paling sama temenku yang udah deket. Lagian aku juga jarang 

cerita ke orang-orang. Karena mungkin mereka udah tau 

dengan sikap aku. Cuman aku kalo cerita pasti sama temen 

deket sih. Yang udah tau luar dalamnya aku.” 

LB#3(Wawancara 02 April 2017) 

Informan LB#3 menjelaskan bahwa dalam mengungkap 

dirinya dilakukan kepada teman dekatnya. Informan jarang 

mengungkap diri kepada orang lain, kecuali orang yang sudah 

kenal lama dan kenal akrab dengan informan. 

4. Tanggapan Teman Dekat Terhadap Keterbukaan Lesbian 

Fenomena homoseksual bukanlah fenomena yang asing bagi 

masyarakat di Kabupaten Sleman terutama bagi kalangan mahasiswa 

yang sudah memiliki cara berpikir terbuka. Tanggapan masyarakat 

dalam menyikapi keberadaan lesbian beragam. Perbedaan sikap 

tersebut dipengaruhi oleh persepsi sosial yang terbentuk. Menurut 

Mulyana, persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek-objek 

sosial dan kejadian-kejadian yang di alami di lingkungan tersebut.
10

 

Maka dengan adanya persepsi, seseorang akan membentuk kesan yang 

bersifat positif ataupun negatif tentang orang lain. Di bawah ini 

peneliti sajikan secara detail terkait tanggapan, proses penerimaan dan 

bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi keberadaan para lesbian. 

                                                           
     

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

2010, hal. 191. 
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Persepsi setiap masyarakat terhadap keberadaan lesbian begitu 

beragam. Meskipun secara garis besar, mereka bisa menerima 

keberadaan lesbian tersebut. 

“Aku sih enggak masalah ya temenan sama lesbian atau 

sejenisnya itu lah. Tapi bukan berarti aku membenarkan mereka loh 

ya. Aku temenan karena sebagai sikap toleransi aja. Tapi bukan buat 

membenarkan orientasi seksual mereka.” 

FY(Wawancara 13 April 2017) 

 

Ungkapan di atas disampaikan oleh FY seorang mahasiswi di 

salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Ia mengungkapkan 

bahwa dirinya tidak mempermasalakan jika harus berteman dengan 

lesbian. Namun bukan berarti pertemanan tersebut adalah sikap pro 

atau bahkan membenarkan atas orientasi seksual lesbi. Pertemanan 

tersebut hanyalah sebagai bukti toleransinya terhadap teman dekatnya. 

Sedangkan hal lainnya juga disampaikan oleh informan YL. 

“Awalnya, saya tidak percaya bahwa teman saya seorang 

lesbian, kemudian saya mulai berpikir untuk menjauhi bahkan 

menggosipkannya ke teman-teman yang lain. Akan tetapi, saya mulai 

berpikir, ketika teman saya ini menceritakan tentang orientasi 

seksualnya  berarti dia  merasa bahwa dia mempercayai saya, oleh 

karena itu saya mulai menerima bahwa dia adalah seorang lesbian.” 

YL(Wawancara 01 April 2017) 

 

Ungkapan diatas adalah ungkapan dari Informan YL seorang 

mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. YL 

adalah teman dekat dari salah satu informan Lesbian. Ia mengaku 

bahwa awalnya ia tidak percaya jika temannya adalah lesbian. 

Kemudian ia sempat berpikir untuk menjauhi dan menggosipkan 

teman lesbiannya tersebut kepada teman-temannya yang lain. namun 
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setelah melakukan pertimbangan, akhirnya YL memutuskan untuk 

mau menerima teman lesbiannya tersebut. Meskipun YL bisa 

menerima keterbukaan dan keadaan orientasi seksual teman 

lesbiannya, namun ia tetap ada keinginan agar teman lesbiannya 

kembali kepada orientasi heteroseksual. 

“Walaupun saya merasa itu tidak mengganggu saya dan saya 

beberapa kali berusaha mengembalikan orientasi seksualnya, bahkan 

saya mengajaknya untuk berpikir ulang tentang orientasi seksualnya 

itu, dan mencoba membujuknya untuk kembali dekat dengan lawan 

jenis dan mulai meninggalkan orientasi seksualnya yang berbeda dari 

orang umumnya.” 

YL(Wawancara 01 April 2017) 

 

YL merasa tidak terganggu dengan keadaan orientasi seksual 

teman lesbiannya, namun karena YL merasa bahwa orientasi seksual 

yang dipilih oleh temannya adalah suatu penyimpangan, maka 

beberapa kali YL berusaha untuk mengembalikan orientasi seksual 

teman lesbiannya. Bahkan YL mengajaknya untuk berpikir kembali 

terhadap keputusan yang di ambil temannya tersebut. Selain itu, YL 

mencoba membujuk untuk kembali dekat dengan lawan jenis dan 

meninggalkan orientasi seksual yang selama ini diyakini oleh teman 

lesbian nya tersebut. Berbeda dengan tanggapan dari ES, seorang 

mahasisiwi di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, 

sekaligus teman dekat dari salah satu informan lesbian. 

“Aku sih gapapa ya, intinya sih kita sama-sama menghargai aja ya, 

yang penting asique. Lebih terbuka aja sih ya, temenan sama siapa aja, 

mau dia kayak gimana, kayak apa juga ya kita harus sama sama 

menghargai aja, biar banyak relation gitu…wkwkwkw.” 

ES(Wawancara 20 April 2017) 
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Dari pengungkapan ES, terlihat bahwa ia bisa menghargai 

keterbukaan yang dilakukan teman lesbiannya terhadap dirinya. ES 

lebih terbuka dan mau menerima keadaan orientasi seksual teman 

lesbiannya tersebut. Bagi nya, dalam menjalin pertemanan yang 

penting bisa saling menghargai, agar sekaligus bisa memperbanyak 

relasi. Senada dengan tanggapan ME, seorang mahasiswi di salah satu 

perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. 

“Jadi teman saya menganggap saya cukup  terbuka dan 

menerima, sehingga teman saya  berani mengemukakan orientasi 

teman saya tersebut di depan saya. Selain itu, dia menceritakan 

orientasi seksualnya karena perlu dukungan dan rasa percaya diri.” 

ME(Wawancara 01 April 2017) 

 

ME menjelaskan bahwa alasan pengungkapan identitas seksual 

teman lesbiannya karena adanya keterbukaan dan penerimaan dari ME. 

Selain itu, pengungkapan yang dilakukan oleh teman lesbian nya 

karena memerlukan dukungan dari orang lain dan untuk menimbulkan 

rasa percaya diri. Hal lain juga diungkapkan oleh EM, seorang 

pegawai di salah satu BUMN di Yogyakarta. 

“Lesbian bukanlah layaknya kutu yang harus di basmi, bukan 

juga penyakit kusta yang harus di kucilkan. Mereka sama seperti kita 

manusia, mereka hanya berusaha hidup berdasarkan pilihan hidup 

mereka. Memperlakukan seseorang, terlepas dari status dan orientasi 

seksualnya, memang harus penuh kasih dan tanpa diskriminasi.” 

EM(Wawancara 09 April 2017) 

 

EM mengungkapkan bahwa seorang lesbian sejatinya sama 

seperti manusia lainnya. Mereka berusaha hidup berdasarkan pilihan 

hidup mereka. Memperlakukan seorang lesbian memang harus penuh 
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dengan kasih dan tanpa ada diskriminasi. Ia juga berpendapat bahwa 

berteman dengan lesbian tidak akan memberikan dampak yang negatif. 

“Memiliki teman lesbian  tidak akan mengubah apa pun dalam 

hidup kita. Teman-teman lesbian  juga pasti senang jika di ajak ke 

dalam kegiatan sosial atau aktivitas lain bersama dengan kita. Dengan 

begitu, teman-teman lesbian tadi dapat terjauhkan dari lingkungan 

dengan gaya hidup yang tidak sehat, termasuk perilaku seks berisiko.” 

EM(Wawancara 09 April 2017) 

 

EM berpendapat bahwa berteman dengan para lesbian tidak 

akan mengubah apa pun dalam kehidupan nya. Justru ia berkeinginan 

untuk mengajak teman lesbian nya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan 

sosial. Dengan demikian, teman lesbian nya akan terhindar dari 

lingkungan dengan gaya hidup yang tidak sehat dan termasuk perilaku 

seks beresiko. 

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa masing-

masing informan dalam menerima keterbukaan terkait orientasi 

seksual teman lesbian nya berbeda-beda. Ada yang bisa menerima 

seutuhnya dengan keterbukaan yang dilakukan para lesbian, sekaligus 

bisa menerima orientasi seksualnya. Namun ada pula yang tidak setuju 

dengan orientasi seksual lesbi, tetapi tetap mau berteman dan 

menghargai keberadaan para lesbian. Keberagaman pendapat teman-

teman dekat lesbian tersebut dipengaruhi oleh pola pikir yang berbeda 

dan persepsi yang terbentuk. Meski demikian pada intinya teman-

teman dekat para lesbian bisa menerima keberadaan lesbian untuk 

hidup berdampingan dengan mereka. Karena sejatinya lesbian juga 

manusia yang berhak hidup dan bersosialisasi dengan orang lain. 
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5. Pokok-pokok Temuan Tambahan Hasil Penelitian 

a. Dalam dunia lesbian, dapat ditemukan tiga peranan (role), yaitu 

Butchy, Femme dan Andro. 

b. Keseluruhan informan lesbian mengetahui adanya komunitas 

LGBT di Yogyakarta, namun mereka memilih untuk tidak 

bergabung dengan komunitas tersebut. Adapun beberapa alasan 

diantaranya yaitu dirasa membuang waktu, tidak mau dikenal oleh 

banyak orang, ingin menjadi dirinya sendiri dan tidak mau jadi 

individu yang radikal karena terpengaruh oleh sesama anggota di 

komunitas itu. 

c. Dalam proses melakukan keterbukaan diri, masing-masing lesbian 

memiliki pertimbangan dan caranya masing-masing. Ada yang 

melakukan dengan pertimbangan kebutuhan dorongan psikologis, 

mendapatkan dorongan dari teman dekat dan kebutuhan untuk 

menjalin hubungan dengan orang lain. Sedangkan cara melakukan 

keterbukaan diri dengan melakukan komunikasi verbal yang 

dilakukan secara langsung maupun dengan nonverbal terlebih 

dahulu hingga mendapatkan tanggapan dari orang lain, baru 

setelahnya menggunakan verbal untuk mengklarifikasinya. 

d. Masing-masing lesbian memiliki cara yang beragam dalam 

melalukan resistensi diri dari lingkungan sosial yang pro maupun 

kontra terhadap orientasi seksual mereka. Ada yang berusaha untuk 

tetap menjadi diri mereka, ada yang mencoba untuk memberi 
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pemahaman dengan lingkungan sosialnya, ada yang berusaha 

untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dan bahkan ada 

yang menjadi apatis terhadap lingkungan sosial mereka. 

e. Masing-masing lesbian memiliki cara pandang tersendiri terkait 

orientasi seksual mereka. Dua dari lima informan lesbian, merasa 

bahwa orientasi seksual mereka saat ini adalah penyimpangan 

seksual yang suatu saat nanti akan mereka ubah, dan memilih 

untuk menjadi heteroseksual. Jika di lihat dari cara mereka 

melakukan pengungkapan diri, biasanya mereka melakukan hanya 

kepada orang-orang terdekat dan orang-orang yang mereka anggap 

terbuka cara pikirnya. Selain itu cara mereka mengungkap diri 

yaitu dengan cara memberikan pemahaman-pemahan yang dapat 

memberikan kesan positif atas keputusan yang di ambil dan 

terhadap keterbukaan yang berlangsung. Sedangkan sikap mereka 

memperlihatkan bahwa mereka berusaha untuk tetap menjadi diri 

mereka tanpa harus memperlihatkan status orientasi seksual 

mereka di depan umum. Dengan demikian, peneliti berasumsi 

bahwa sebenarnya mereka memiliki kesadaran untuk menjadi 

heteroseksual. Namun dalam prakteknya, mereka membutuhkan 

dukungan dari orang-orang terdekat yang berpengaruh dalam 

kehidupan mereka untuk memperkuat keputusan dan membantu 

kembali ke arah heteroseksual. 
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Adapun tiga sisanya memiliki keyakinan bahwa orientasi seksual 

yang ada dalam diri mereka adalah bukan suatu penyimpangan 

yang harus diubah, dan akan tetap memilih untuk menjadi lesbian. 

Dalam mengungkap diri, biasanya mereka melakukan kepada 

teman-teman dekatnya dan bahkan ada yang mengungkap diri 

kepada keluarga nya. dalam prakteknya, mereka mengungkapkan 

dengan penuh rasa percaya dan dilakukan dengan cara memberikan 

pemahaman kepada orang lain, bahwa orientasi seksual yang di 

pilih sekarang adalah sudah benar dan bukan penyimpangan. 

Informan lesbian yang berkeyakinan seperti ini adalah mereka 

yang naluri homoseksualnya dipengaruhi dari dalam diri mereka. 

Adapun kemungkinan untuk mengembalikan mereka menjadi 

heteroseksual sangat kecil. Mengingat bagaimana mereka menilai 

tentang orientasi seksual mereka bukan suatu penyimpangan, maka 

mereka menganggap bahwa tidak ada yang perlu di rubah. Asumsi 

peneliti juga diperkuat dari penjelasan Kartono dalam bukunya 

“baik terhadap homoseksualitas maupun lesbianism yang kronis, 

orang tidak bisa berbuat banyak untuk penyembuhannya”. 

 

 

 

 

  


