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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia, fenomena homoseksual bukanlah masalah baru. Sebenarnya, hal 

ini sudah lama dan kini menjadi semakin berkembang. Bahkan film yang 

menceritakan tentang kisah homoseksual pun sudah ada sejak tahun 1988 yang 

berjudul “Istana Kecantikan” dan disusul oleh beberapa film lainnya pada tahun 2003 

yang berjudul “Arisan”, lalu pada tahun 2007 yang berjudul “Kala” dan “Coklat 

Strawberry” (Mayendra, 2013). 

Homoseksual merupakan aktivitas seksual di mana pasangan seksual yang 

dipilih berasal dari sesama jenis. Pria homoseksual disebut gay dan perempuan 

homoseksual disebut dengan lesbian. Kata homoseksual terdiri dari dua kata, yaitu 

“homo” yang berarti sama, dan “seksual” yang mengacu kepada hubungan seksual. 

Jadi, homoseksual adalah aktivitas seksual yang dilakukan oleh pasangan yang 

berkelamin sama (Mediana & Hassan, 2015). Hal ini menunjukkan penyimpangan 

kebiasaan seksual seseorang yang menyukai sesama jenis, yang dapat disebabkan 

oleh suatu keinginan untuk membina hubungan romantis atau hasrat seksual dengan 

sesama jenis sebagai orientasi seksual. 

Kinsey, Pomeroy dan Martin (dalam Kristina, 2012) mengungkapkan bahwa 

sebanyak 37% laki-laki pernah mempunyai pengalaman homoseksual dalam suatu 

masa kehidupannya, tetapi hanya 4% yang benar-benar homoseksual dan 
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mengekspresikan kecenderungan erotisnya pada sesama laki-laki. Adapun sisanya 

kemungkinan hanya karena rasa ingin tahu, dianiaya, atau dibatasi seksualnya. Hasil 

penelitian ini menjelaskan bahwa mempunyai hubungan homoseksual tidak berarti 

seseorang menjadi homoseks. Pengungkapan identitas homoseksual adalah yang 

lebih penting secara sosiologis. Melalui identitas itu, seseorang mengkonsepkan 

dirinya sebagai homoseks (Siahaan, 2009, 43).  

Pada dasarnya setiap manusia diciptakan menjadi makhluk sosial, di mana 

mereka pasti akan membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya. Faktor 

itulah yang menimbulkan adanya interaksi antara manusia satu dengan manusia lain 

demi memenuhi kebutuhan dalam hidup bersosialisasi. Kebutuhan manusia untuk 

berkomunikasi secara langsung sangat terbatas, keterbatasan ruang dalam 

berkomunikasi itulah yang memunculkan adanya terobosan baru yang biasa didengar 

dengan nama media sosial. 

Media sosial tersebut bermunculan untuk mempermudah kaum gay dalam 

berkomunikasi dengan gay yang lainnya. Aplikasi-aplikasi ini memanfaatkan fitur 

geolokasi pada perangkat, yang memungkinkan seorang pengguna untuk menemukan 

pengguna lain yang berada dalam jarak dekat dengan dirinya. Sebagian besar bentuk 

antarmuka aplikasi ini berupa gambar kotak-kotak yang menampilkan foto pengguna, 

yang diurutkan dari yang lokasinya paling dekat hingga paling jauh yang merupakan 

salah satu ciri khas dari aplikasi khusus gay ini. Memilih sebuah gambar akan 

menampilkan profil singkat pengguna yang bersangkutan, serta pilihan untuk 

mengobrol (chatting), mengirim foto, dan berbagi lokasi. Salah satu aplikasi khusus 

gay yang terkenal dan sering digunakan oleh kaum gay adalah Grindr. 
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Tidak dipungkiri, bahwa kalangan gay mempunyai kebutuhan yang berbeda-

beda dalam usahanya menggunakan aplikasi Grindr. Hal ini yang membuat peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian melihat bagaimana penggunaan aplikasi Grindr 

di kalangan gay di kota Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah penggunaan Grindr 

sebagai media komunikasi diantara kalangan gay di komunitas dance kota Malang?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui penggunaan Grindr sebagai media komunikasi kalangan gay di 

komunitas dance kota Malang. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan suatu ilmu. Berkaitan dengan judul penelitian, maka penelitian ini 

terbagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yang secara umum 

diharapkan mampu mendatangkan manfaat bagi perkembangan ilmu komunikasi.  

1.4.1 Manfaat Akademis 

Pada penelitian ini diharapkan menambahkan perbendaharaan referensi sebagai 

studi dan penelitian bidang ilmu komunikasi tentang motif penggunaan aplikasi 

Grindr di kalangan gay komunitas dance Kota Malang. 
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1.4.2 Manfaat Praktis  

Adanya penelitian ini, diharapakan dapat memberikan kontribusi yang positif 

bagi responden untuk menambahkan efek aplikasi Grindr dan menambahkan adanya 

pemahaman bagi orang-orang yang menggunakan aplikasi Grindr.  

 


