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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lesbian sebagai salah satu fenomena dari homoseksual saat ini semakin banyak 

berkembang walaupun secara terselubung. Lesbian jarang muncul di depan publik 

akan tetapi perkembangan lesbian cukup pesat melalui dunia maya ataupun 

komunitas-komunitas kecil lesbian. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya komunitas-

komunitas lesbian di dunia maya, seperti sepocikopi, satu pelangi, serta group 

lesbian di jejaring sosial yang tak terhitung lagi banyaknya. Matlin (2004) 

menjelaskan lesbian sebagai wanita yang tertarik kepada sesama wanita secara 

psikologis, emosional, dan seksual. Ada tiga karakter dalam lesbian: butch, femme, 

dan andro. Sebutan ini sesuai dengan karakter mereka dalam berhubungan dengan 

sesama jenis. Butch  biasanya berpenampilan seperti laki-laki, dengan rambut 

pendek, kaos atau kemeja, dan celana tiga perempat. Femme berpenampilan seperti 

layaknya perempuan biasa, berambut panjang dan girly, tidak ada yang membedakan 

penampilannya dengan wanita pada umumnya. Sedangkan andro tidak merujuk pada 

penampilan laki-laki dan wanita, karakter andro dalam lesbian bisa laki-laki dan juga 

wanita.  

Penyebab homoseksual dapat di lihat dari beberapa perspektif teori, secara 

biologis, psikodinamika dan teori belajar sosial. Penelitian yang di lakukan pada 

saudara kembar membuktikan secara empiris bahwa faktor biologis mengambil 

peranan dalam menentukan orientasi seksual individu. Ketika salah satu pasangan 

dari saudara kembar adalah gay, lesbian, atau biseksual, 20% dari pasangannya juga 

homoseksual. Hasil penelitian terbaru  pada genetik dan hormon juga mendukung 

hasil penelitian sebelumnya dengan membuktikan bahwa tingkat hormon dapat 

mempengaruhi perkembangan struktur otak sehingga mempengaruhi orientasi 

seksual individu(Brannon, 2008).  

Berdasarkan teori psikodinamika, homoseksual merupakan hasil dari konflik 

bawah sadar dan perkembangan psikososial yang bermasalah. Anak perempuan yang 

gagal mengidentifikasikan diri dengan ibu, hubungan yang tidak nyaman dengan ibu, 

dan ketiadaan ibu dalam sebuah keluarga dapat menyebabkan lesbian. Peristiwa 
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traumatis di masa lalu dapat menjadi hal yang tidak terselesaikan (unfinished 

bussiness) dan mengakibatkan efek psikologis jangka panjang. Lesbian juga dapat 

berawal dari masturbasi dengan sesama jenis dan berlanjut dengan pergaulan dengan 

lesbian yang lain. Lesbian sebagai hasil belajar juga berhubungan dengan adanya 

dukungan atau hukuman di awal munculnya perilaku seksual individu mulai 

mengarah pada orientasi seksualnya (Susilandari, 2009). 

Orientasi  seksual terbentuk dalam jangka waktu  yang cukup lama dan dalam 

beberapa periode mungkin akan menimbulkan konflik dalam diri individu. The 

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) dalam jurnal 

Adolescent Health Care menjelaskan bahwa seringkali wanita tidak yakin terhadap 

orientasi seksualnya sebagai lesbian walaupun mereka menyadari ketertarikannya  

pada sesama wanita. Lesbian sebagai hal yang tidak lumrah dan dianggap melanggar 

agama menjadi kontroversi tersendiri dalam pandangan publik. Masyarakat 

mempunyai persepsi tertentu tentang lesbian, khususnya di negara timur seperti  

Indonesia yang masih memegang kuat kebudayaan dimana lesbian menjadi 

hubungan yang tidak umum. Hubungan dengan sesama jenis di anggap melanggar 

agama, norma masyarakat, dan nilai-nilai kepantasan yang berlaku di kalangan 

masyarakat timur.   

Anggapan masyarakat yang menolak hubungan sesama jenis tersebut 

berdasarkan aturan agama yang dijelaskan dalam kitab suci. Al Quran sebagai 

sumber utama hukum islam menyebutkan bahwa homoseksual adalah perbuatan 

yang keji. Di surat An Nisa’:16, menjelaskan tentang pemberian hukuman untuk 

perempuan lesbian. Al A’raf:80-82, menjelaskan tentang kaum Nabi Lut yang 

dimusnahkan karena perbuatan homoseksual. Asy Syu’ara’:165-166 dan Al 

Ma’arij:31 menjelaskan tentang perbuatan homoseksual adalah termasuk perbuatan 

yang  melampaui batas. Islam menolak lesbian secara normatif seperti yang telah di 

jelaskan dalam Al Quran tentang kisah kaum Lut yang di timpa azab karena 

homoseksual. Homoseksual termasuk perbuatan keji dan mungkar, laki-laki dan 

wanita di ciptakan untuk hidup berpasang-pasangan dan menghasilkan keturunan.  

Berdasarkan penjelasan Bambang Suwono, konselor agama di Yayasan Marturia 

Indonesia, dalam Kristen, Injil juga melarang homoseksual dan menganggap 

homoseksual adalah sesuatu yang tidak lazim, laki-laki dan wanita di ciptakan 



3 
 

berpasangan untuk memuliakan Tuhan. Pelarangan terhadap homoseksual juga 

berdasarkan ayat di dalam Injil yang tercantum dalam Roma 1: 18-32, yang 

menyebutkan bahwa homoseksual adalah kesalahan manusia dan pantas untuk di 

hukum mati. Kejadian 19: 1-29, yang menceritakan kisah kaum Sodom dan Gomorah 

yang di binasakan dengan kerikil dan belerang karena homoseksual, Galatia 5 : 19-21 

yang menjelaskan tentang bagaimana orang yang mengikuti hawa nafsunya tidak 

akan pernah masuk dalam kerajaan Allah. Homoseksual adalah sesuatu yang berdosa 

dan akan di hukum seperti kaum Sodom dan Gomorah, homoseksual termasuk 

perbuatan yang tidak pantas, penuh dengan hawa nafsu, dan zina.  

Namun, tidak demikian dengan Buddha yang menerima lesbian selama tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dianut. Buddha tidak mencela ataupun 

memuji homoseksual, akan tetapi melarang pelaku homoseks untuk menjadi bhikku 

karena di perkirakan pelaku homoseks dapat mengganggu kehidupan bhikku lain di 

vihara. Budhha merumuskankan 5 perilaku terpuji, salah satunya adalah berusaha 

mematuhi ajaran dengan menjauhkan diri dari perilaku seksual yang tidak pantas. 

Prinsip yang paling penting dari Buddha adalah “tidak melakukan kejahatan pada 

orang lain dan diri sendiri”. Beberapa biksu menyimpulkan bahwa perilaku seksual 

yang tidak pantas meliputi berzina, sodomi, incest, pemerkosaan, kekerasan seksual 

dalam segala bentuk, dan pelecehan seksual. Akan tetapi, aktivitas seksual yang 

melibatkan komitmen dari pasangan bukan merupakan perilaku yang tidak pantas 

(baik yang dilakukan oleh pasangan heteroseksual maupun homoseksual).  

Konsep homoseksual dalam pandangan agama berbeda-beda, agama mempunyai 

prinsip-prinsip tersendiri dalam memandang perilaku homoseksual. Agama juga 

berpengaruh dalam membentuk pandangan penganut agama tertentu terhadap 

homoseksual, baik pelaku homoseksual maupun non homoseksual. Agama yang 

menjadi panutan bagi pengikutnya memiliki makna tersendiri dalam kehidupan 

manusia. Sebagian besar orang memandang agama sebagai tempat  pencarian makna. 

Dalam salah satu penelitian yang dilakukan Braden (1958), lebih dari 2000 orang di 

tanya mengapa mereka beragama,  jawaban terbanyak adalah “karena agama 

memberi arti pada kehidupan”. Glock & Stark menjelaskan pengertian agama yaitu 

sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang 
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terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang di hayati 

sebagai yang paling maknawi (ultimate meaning) (Ancok & Nashori, 2004). 

Agama terbentuk dalam diri seseorang melalui proses sehingga menjadi suatu 

sistem yang terbentuk pada dirinya dan berdampak pada keputusan, sikap, maupun 

perilakunya. Proses beragama mengikuti motivasi beragama dan kesadaran beragama 

yang turut membentuk perilaku beragama dan konsep beragama dalam diri individu. 

Pengertian kesadaran beragama dalam (Ahyadi, 1995) meliputi rasa keagamaan, 

pengalaman ke Tuhanan, keimanan, sikap, dan perilaku beragama yang terorganisir 

dalam suatu sistem mental dari kepribadian. Kesadaran beragama di awali dengan 

pengetahuan atau pengalaman ke Tuhanan yang diikuti oleh proses pikir. 

Pemahaman akan menghasilkan keyakinan walaupun keyakinan belum tentu 

menghasilkan ritual sebagai perilaku beragama. Individu dengan kesadaran beragama 

yang matang tentunya akan memiliki pemahaman tentang beragama dan berperilaku 

selaras dengan pemahamannya terhadap ajaran agama yang dianutnya. 

Kesadaran beragama pada homoseksual yaitu lesbian menjadi hal yang menarik 

untuk dibahas karena pada dasarnya mereka sadar bahwa perbuatannya melanggar 

ajaran agama. Dari penelitian yang dilakukan oleh Susilandari (2009), beberapa 

lesbian yang beragama Islam mengetahui tentang  ajaran agama Islam. Mereka juga 

memiliki beberapa koleksi buku tentang agama, beberapa dari mereka bersekolah di 

sekolah Islam, dari sekolah dasar sampai universitas. Walaupun mereka mengetahui 

ajaran Islam dengan baik, bukan hal yang mudah bagi mereka untuk lari dari lesbian. 

Sebagian lesbian sadar sepenuhnya bahwa lesbian melanggar ajaran agama. Akan 

tetapi, di lain hal, tidak ada keberanian pada lesbian untuk mengakui bahwa ada yang 

menyimpang pada mereka dan lari dari ketertarikannya pada sesama jenis walaupun 

mereka di tolak secara sosial.  

Dalam suatu majalah online untuk komunitas lesbian, www.sepocikopi.com 

membahas tentang spiritualitas lesbian yang menceritakan bagaimana pengalaman 

keagamaan pada lesbian, mereka juga melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agama 

yang dianutnya. Melaksanakan shalat bagi yang muslim dan juga pergi ke gereja 

untuk umat Kristiani. Dalam diri lesbian terjadi konflik panjang yang 

memperdebatkan antara agama dan identitas orientasi seksual. Pilihan mereka yang 

jatuh pada orientasi seksualnya menarik untuk dikaji lebih dalam, yaitu tentang 
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kesadaran beragama pada lesbian. Apakah perbuatan lesbian membuat mereka tak 

peduli lagi dengan keagaamannya ataukah lesbian masih mempunyai kesadaran 

beragama menurut versi lesbian sendiri?  

 

B. Rumusan Masalah 

Uraian yang telah di sampaikan pada latar belakang  telah menjelaskan bagian 

dari kesadaran beragama lesbian, dan dari penjelasan tersebut dapat di formulasikan 

rumusan masalah: Bagaimana kesadaran beragama pada lesbian ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menjelaskan konsep  kesadaran 

beragama pada lesbian. 

 

D. Manfaat penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan kepada 

masyarakat tentang kesadaran beragama pada lesbian agar dapat menanamkan nilai-

nilai agama pada anak maupun remaja supaya terhindar dari hal tersebut  serta 

menjelaskan implementasi lesbian terhadap nilai-nilai agama. Selain itu, penelitian 

ini sebagai usaha untuk memahami obyek dakwah khususnya kelompok yang 

mungkin awam tentang agama.  

2. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memahami asesmen lesbian dari 

segi kesadaran beragama, untuk memahami konseling lesbian dalam seting klinis dan 

psikologi agama serta dapat menjadi sumber rujukan untuk intervensi kelompok, 

khususnya klien homoseksual. 

 

 


