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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Homoseksual merupakan sekelompok orang atau individu yang 

sampai saat ini masih menjadi perbincangan yang sangat sensitif di 

kalangan masyarakat. Kaum homoseksual merupakan suatu fenomena sosial 

yang tidak dapat disangkal keberadaannya. Disadari atau tidak, 

keberadaannya telah menjadi realita didalam kehidupan, kehadirannya 

selalu menjadi buah bibir dikalangan masyarakat, terutama dimata agama. 

Berbagai macam reaksi yang telah ditimbulkan seperti penolakan  dari 

lingkungan, masyarakat dan keluarga.  citra yang dimiliki sekelompok 

homoseksual di kalangan masyarakat terutama di Indonesia adalah sebagai 

sekelompok individu yang mempunyai perilaku menyimpang terutama 

dalam hal orientasi seksualnya. Homoseksual atau homoseksualitas 

didefinisikan sebagai orientasi atau pilihan seks yang diarahkan pada orang 

atau ketertarikan dari jenis kelamin yang sama (Oetomo,2001:6). 

Homoseksual ini dapat melibatkan laki-laki maupun perempuan yang 

menyukai sesama jenis. Pada kaum laki-laki homoseksual ini dikenal 

dengan sebutan “gay” sedangkan pada wanita di sebut dengan lesbi, Namun 

pada kenyataannya masayrakat lebih mengacu pada sebutan “homo” untuk 

kaum laki-laki yang menyukai sesama jenis (Oetomo,2001:8).. 

 



2 
 

  Fenomena homoseksual di Indonesia sudah bukanlah hal yang tabu 

lagi, meskipun masih sangat banyak masyarakat yang tidak dapat menerima 

kehadirannya, hal  ini disebabkan oleh negara indonesia yang berbudaya 

ketimuran dimana sangat memegang teguh norma agama. Seiring 

berjalannya waktu dan juga media yang semakin berkembang membuat 

kaum homoseksual di indonesia berkembang pesat, di dukung dengan 

adanya pengesahan pernikahan sesama jenis di beberapa Negara seperti 

Amerika dan Belanda. Hal tersebut dapat mempengaruhi kaum 

homoseksesual di Indonesia yang awalnya mereka sangat tertutup, kini 

sudah ada beberapa yang memberanikan diri mengakui pada masyarakat 

sekitar bahwa dirinya adalah seorang “gay”, tentunya pengakuan tersebut 

memerlukan banyak pertimbangan dari diri seorang “gay” itu sendiri.  

Tapi tidak sedikit pula yang masih sangat menyembunyikan 

identitasnya sebagai “Gay”. Alasan mereka menyembunyikan identitas 

sebagai seorang gay adalah karena masih tingginya rasa fear appeals 

mereka untuk adanya  penolakan dari lingkungan sekitar terutamanya adalah 

keluarga. Penyembunyian ini dilakukan untuk melindungi diri dan juga 

keluarganya, karena kaum gay menyadari bahwa mereka adalah kaum atau 

sekelompok deviant atau biasa disebut dengan kelompok menyimpang yang 

akan sulit diterima oleh lingkungan sekitarnya. Saat ini jumlah kaum 

homoseksual di Indonesia mencapai lebih dari 20.000 hasil ini berdasarkan 

data yang dilansir oleh portal “Gaya Nusantara”  pada tahun 2011 . 
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Jumlah tersebut adalah jumlah kaum homoseksual yang sudah 

terdata  saja, sampai  saat ini belum ada kepastian untuk gay, dikarenakan  

masih banyak sekali gay yang menyembunyikan identitasnya. Permasalahan 

yang terdapat disini adalah karena Indonesia terutama dalam hal agama 

sangat menentang keberadaan kaum homoseksual ini baik itu lesbi ataupun 

gay, hal itulah yang menyebabkan sampai saat ini tidak ada prosentasi jelas 

untuk menghitung berapa banyak kaum homoseksual di Indonesia.  

Dalam setiap kehidupan akan selalu ada perbedaan yang bisa 

diterima ataupun tidak,. Seorang pria tertarik pada wanita, atau sebaliknya 

wanita tertarik pada pria, mereka adalah merupakan heteroseksual. 

Sedangkan untuk penyuka sesama jenis inilah yang menjadi permasalahan 

di kalangan masyarakat dan perilaku seksual inilah yang disebut dengan 

homoseksualitas.  Saat ini dengan di dukung semakin berkembangnya 

zaman dan juga teknologi, kaum gay sudah tidak sedikit yang malu untuk 

menunjukkan identitasnya sebagai pecinta sesama jenis, sangat mudah kita 

menjumpai sepasang pria bergandengan tangan mesra di tempat-tempat 

umum. Pada kenyataanya kaum homo tidak berbeda sama sekali dengan 

kehidupan normal biasa khususnya dalam kisah percintaannya, hanya saja 

perbedaan yang sangat menonjol ialah dalam hal orientasi seksual dan 

sedikit pada cara berpenampilan dan berperilaku.  

Perbedaan pandangan masyarakat mengenai kaum deviant ini dalam 

kenyataanya sangat menonjol,  bahwasannya  kaum homoseksual pada pria 

(gay) lebih dipandang kurang lumrah dibandingakan dengan kaum 
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homoseksual pada wanita (lesbi) Saat sepasang “gay’ berjalan dikeramaian 

dengan bergandegan tangan disitu pulalah akan menjadi pusat perhatian 

orang-orang disekitarnya., bebeda dengan kaum homoseksual perempuan 

atau yang biasa disebut dengan “lesbi” masyarakat akan lebih melihat 

lumrah dan wajar ketika ada dua orang perempuan bergandeng tangan atauh 

bahkan cipika-cipiki di depan umum, dapat disimpulkan bahwa stereotip 

orang-orang terhadap kaum gay lebih negative dibandingkan dengan lesbi.  

Adanya perbedaan tersebut menimbulkan Permasalahan yang 

dihadapi oleh kaum homoseksual ini,  ialah bagaimana cara ia menempatkan 

diri di kehidupan bermasyarakat dan keluarga. Karena keberadaan mereka 

masih sangat asing dalam kehidupan dan sedikit bisa diterima. Banyak 

orang yang beranggapan bahwa perilaku homoseksual merupaka aib yang 

dapat menimbulkan rasa malu khususnya untuk keluarga. hal inilah yang 

menyebabkan kaum gay lebih banyak menyembunyikan identitas dirinya, 

terutama kepada keluarganya. Dalam hal pengungkapan diri kaum gayl 

lebih memilih terbuka kepada teman-teman dekatnya dibandingkan dengan 

kerabat taupun keluarga.  Pemilihan yang dilakukan oleh kaum gay untuk 

mengutarakan siapa jati dirinya sesungguhnya akan dilkukan secara efektif, 

karena jika tidak akan dapat  menganggu komunikasi yang selama ini 

berjalan  baik-baik saja. Biasanya kaum gay akan lebih dulu memberikan 

testimony  kepada target, mereka mempunyai siasat tersendiri untuk 

menentukan apakah dia benar-benar akan memilih orang tersebut untuk 

pengungkapan diri mereka.  
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  Sampai saat ini masih belum begitu banyak gay yang berani 

membuka diri kepada keluarganya tentang siapa jati diri sebenarnya. Hal ini 

dilakukan untuk menjaga perasaan keluarganya terlebih adalah orang tua,  

mereka  memilih untuk berkemuflase ketika dilingkungan keluaraganya. 

Tidak sedikitpun mereka menujukkan simbol-simbol yang biasa mereka 

gunakan saat bersama teman-teman sesama gaynya.  

  Kota malang adalah  kota ke dua setelah Surabaya  yang 

mempunyai komunitas gay terbesar.  hal ini di dukung Karena adanya Dede 

utomo sebagai pendiri portal “ Gaya Nusantara”  portal ini merupakan 

wadah komunikasi dan informasi  untuk para kaum  LGBT  (lesbi, gay, 

biseksual transgender) (malang-post.com.2014)  Menurut  Andy. S sebagai 

ketua yayasan IGAMA (IKATAN GAY MALANG) menyatakan bahwa 

data terakhir yang dilansir pada tahun 2014 jumlah gay di Kota Malang 

mencapai 5.022 jiwa (arsip.malangtimes.com). Dari jumlah tersebut masih 

banyak pria homoseksual yang belum terdata, secara terbuka dan berani 

menyatakan bahwa dirinya adalah seorang gay dengan alasan demi menjaga 

nama baik mereka maupun keluarga. Sehingga hal inilah yang menyebabkan 

seorang gay lebih memilih untuk menutupi identitas seksualnya 

dibandingkan  harus membuka dirinya sebagai seorang gay 

(Boellstorf:2005:47).  Kaum gay  akan tampil selayaknya kaum 

heteroseksual untuk  menutupi  identitas sebenarnya dalam  masyarakat dan 

keluarga. Kalaupun mereka menampilkan diri sebagai seorang gay biasanya 
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hanya kepada orang-orang tertentu yang memang sudah mengenal mereka 

sebelumnya. 

  Dengan adanya fenomena tersebut peneliti ingin mengangkat 

masalah  yang telah dihadapi oleh kaum “gay” saat berada di tengah-tengah 

keluarga, bagaiman cara mereka memposisikan diri mereka dan bagaimana 

cara komunikasi terhadap keluraga untuk menyembunyikan identitas 

mereka sebenernya sebagai gay.  

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu Kota 

Malang  karena merupakan kota besar kedua Jawa Timur yang mempunyai 

penduduk sebagai gay(malang.post.com.2014). Dari penejelasan diatas 

peneliti lebih memfokuskan penelitian  terhadap komunikasi interpersonal 

yang digunakan kaum pria homoseksual terhadap  keluarga, dan 

bagaimana ia bersikap saat berada di tengah-tengah keluraganya. 

Penelitian menggunakan studi kasus dimana peneliti dapat mengetahui 

secara langsung bagaimana  fenomena kehidupan seorang pria 

homoseksual yang ada di kota malang dengan mendeskripsikan apa yang 

mrnjadi penyebab mereka sehingga memilih sebagai  homoseksual, \stu 

Study kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya 

peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, 

proses, atau sekelompok individu.Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan 

aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan 

menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang 

telah ditentukan (John W. Creswell). Dengan adanya hal tersebut maka 
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peneliti tertarik untuk mengungkap sebuah fenomena yang terjadi 

dikalangan kaum homoseksual dengan mengambil judul :“  Komunikasi 

Interpersonal  antara “Gay” dengan keluarga dalam menyatakan 

status dirinya ”  

1.2 Rumusan masalah Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu : Bagaimanakah anggota kelompok gay yang di teliti 

dalam menyatakan status dirinya kepada pihak keluarga melalui komunikasi 

interpersonal “   

1.3   Tujuan penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengungkap 

secara detail  bagaimana anggota kelompok gay yang di teliti dalam 

menyatakan stautus dirinya melalui komunikasi interpersonal dengan 

keluarga . Sasaran utamanya adalah makna berbagai pengalaman, peristiwa, 

status yang dimiliki oleh subjek penelitian,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

1.4  Manfaat Penelitian 

A. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, 

bagaimana pentingnya komunikasi interpersonal yang digunakan saat 

berkomunikasi. Terlebih jika yang di ungkap adalah hal-hal yang dianggap 

tabu atau sedikit sensitif seperti masalah homoseksual ini, Serta dapat 

dijadikan pedoman untuk para kaum gay yang sampai saat ini belum bisa 

mengungkapkan jati dirinya terhadap keluarga khusunya. .  

B. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pendalaman studi 

komunikasi khususnya bagi peminat  study kasus, sehingga mampu 

menjadi referensi bagi penelitian serupa dimasa yang akan datang.  




