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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Komunikasi Interpersonal  

 Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antarpribadi atau orang 

yang melakukan secara tatap-muka, yang memungkinkan setiap orang yang 

melakukannya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal 

maupun nonverbal. Komunikasi ini melibatkan dua orang, seperti suami-

istri, dan guru-murid. (Mulyana, 2007: 81). 

 Menurut Liliweri, komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara 

seseorang komunikator dengan komunikan sering dianggap paling efektif 

untuk mengubah sikap, pendapat serta perilaku manusia. Komunikasi 

interpersonal didefinisikan oleh Joseph A. Devito yaitu sebagai proses 

pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau lebih, dengan  

beberapa efek dan beberapa umpan balik dengan spontan (Liliweri, 1997: 

12). Dapat di simpulkan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi 

yang terjadi secara langsung di antara dua orang yang dapat langsung 

diketahui umpan baliknya dalam proses tatap muka.    

 Komunikasi interpersonal ini merupakan komunikasi yang efektifitasnya 

sangat tinggi karena keterlibatanya antara komunikator dan komunikan yang 

sangat dekat sehingga dapat menciptakan keterbukaan dan saling 

ketergantungan anatar satu dengan yang lain serta dapat menciptakan suatu 

hubungan yang intim. Tidak dapat di pungkiri bahwa, sebuah hubungan 

mempunyai tingkat kedekatannya sendiri, ada yang sekedar menjadi orang 

lain, menjadi orang asing yang tidak kita kenal, sahabat, teman, keluarga dan 
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lain sebagainya. Komunikasi interpersonal dengan masing-masing orang 

berbeda tingkat kedalamannya, tingkat intensifnya, dan tingkat 

eksistensinya. Dalam pengertiannya komunikasi interpersonal adalah 

komunikasi yang interaksinya langsung dengan bertatap muka antara satu 

atau beberapa orang dimana pengirim dapat menyampaikan pesan secara 

langsung. Kebanyakan komunikasi interpersonal berbentuk verbal disertai 

ungkapan-ungkapan nonverbal dan di lakukan secara lisan. Dalam buku 

komunikasi antarpribadi Joseph A. Devito menjelaskan mengenai ciri-ciri 

komunikasi interpersonal yang efektif adalah sebagai berikut (Liliweri 1997: 

13) : 

1.  Keterbukaan 

Untuk menunjukkan kualitas keterbukaan dari komunikasi interpersonal 

ini paling sedikit ada dua aspek yakni aspek keinginan agar terbuka bagi 

setiap orang yang berinteraksi dengan orang lain dan keinginan untuk 

menanggapi secara jujur semua stimuli yang datang kepadanya.  

2. Empati  

Dengan empati ialah agar merasakan bagaimana yang dirasakan oleh 

orang lain suatu perasaan bersama yakni mencoba merasakan dalam cara 

yang sama dengan perasaan orang lain. 

3. Dukungan        

 Dukungan itu adakalanya terucap adakalnya tidak terucap. Dukungan 

yang  tidak terucap tidaklah mempunyai nilai yang negatif, akan tetapi 

merupakan aspek positif dari komunikasi.    
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4. Kepositifan/ rasa positif 

Dalam komunikasi interpersonal, kualitas inilah yang paling sedikit 

terdapat tiga aspek perbedaan atau unsur. Pertama, komunikasi interpersonal 

yang positif itu didapat dan berhasil dari perhatian terhadap diri seseorang. 

Kedua, komunikasi intepersonal akan terpelihara baik jika perasaan positif 

terdapat orang lain dikomunikasikan. Ketiga,  perasaan yang positif dalam 

situasi komunikasi umum dapat bermanfaat untuk mengefektifkan kerja 

sama.  

5. Kesamaan  

Ini merupakan karakteristik yang istimewa, karena kenyataanya manusia 

tidak ada yang sama. Komunikasi interpersonal akan efektif jika seseorang 

tersebut yang berkomunikasi itu terdapat kesamaan. 

Setiap komunikasi yang digunakan, baik itu personal komunikasi, 

komunikasi kelompok ataupun komunikasi masa mempunyai ciri-ciri yang 

berbeda, hal ini dikarenakan agar pesan yang disampaikan oleh komunikator 

dapat berjalan efektif sesuai dengan keinginan bersama. Dalam komunikasi 

interpersonal pun terdapat ciri tersendiri, Menurut Evert M. Rogers ada 

beberapa ciri komunikasi yaitu (Sugiyo, 2005: 4). 

a. Arus pesan yang cenderung dua arah 

b. Konteks komunikasinya tatap muka 

c. Tingkat umpan balik yang terjadi tinggi 

d. Kemampuan mengatasi tingkat selektivitas (terutama “selective exsposure”) 

yang tinggi.  
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e. Kecepatan jangkauan terhadap audience yang besar relatif lambat 

f. Efek yang mungkin terjadi ialah perubahan sikap  

Dalam “Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal”Agus M 2007. 

Hardjana menjelaskan ada tujuh karakteristik yang menunjukkan bahwa 

suatu komunikasi anatar dua individu merupakan komunikasi interpersonal. 

Tujuh karakteristik komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi 

yaitu :  

1. Melibatkan di dalamnya perilaku verbal dan non verbal  

Komunikasi verbal maupun nonverbal dalam bentuk pesan yang 

dikemas, seperti komunikasi pada umumnya yang selalu mencakup dua 

unsur pokok, yaitu isi pesan dan bagaimana isi itu dikatakan atau dilakukan, 

baik secara verban maupun nonverbal.  

2. Melibatkan perilaku spontan, kebiasaan dan sadar 

 Perilaku spontan merupakan perilaku yang dilakukan karena desakan 

emosi dan tanpa sensor serta revisi secara kognitif. Artinya perilaku itu 

terjadi begitu saja. Perkataan spontan dengan nada misalnya ‘hallo’ untuk 

verbal, dan gerakan-gerakan reflek menyentuh pada tubuh pada nonverbal. 

Perilaku kebiasaan adalah perilaku yang di pelajari dari kebiasaan kita. 

Perilaku itu khas, dilakukan pada situasi tertentu, dan dimengerti orang. 

Contoh verbal mengucapkan hallo selamat datang kepada teman atau 

saudara yang baru datang dan berjabatan tangan jika berjumpa dengan 

teman/saudara contoh nonverbal. Perilaku sadar yakni perilaku itu 

dipikirkan dan dirancang sebelumnya, dan disesuaikan dengan orang yang 
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akan dihadapi, urusan yang harus di selesaikan dan situasi serta kondisi yang 

ada.   

3. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berproses 

pengembangan 

 Komuniasi interpersonal akan berbeda-beda tergantung dari tingkat 

hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut, pesan yang 

dikomunikasikan dan cara pesan dikomunikasikan. Komunikasi berawal 

berkembang dari saling mengenali kemudian berkembang menjadi semakin 

mendalam, namun tak menutup kemungkinan untuk putus dan saling untuk 

melupakan. 

4.  Melibatkan umpan balik pribadi, hubungan interaksi, dan koberasi 

(pernyataan yang satu harus berkaitan dengan yang lain sebelumnya) 

 Komunikasi interpersonal ialah komunikasi tatap muka yang 

kemungkinan feedbacknya sangat besar, yang kemudian dapat langsung di 

tanggapi oleh penerima pesan. Dengan demikian diantara pengirim dan 

penerima pesan terjadi interaksi antara satu sama lain.  

5. Komunikasi interpersonal berjalan menurut peraturan tertentu 

 Peraturan itu ada yang bersifat intristik dan ada yang bersifat ekstrinstik. 

Peraturan intrinstik yaitu peraturan untuk mengatur cara bagaimana orang 

harus berkomunikasi satu dengan yang lain yang dikembangkan oleh 

masyarakat. Karena peraturan ini dibuat oleh masyarakat, maka peraturan 

ini bersifat khas untuk masing-masing masyarakat, budaya dan bangsa. 

Peraturan ekstrinstik yaitu peraturan yang ditetapkan oleh situasi atau 
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masyarakat. Peraturan ekstrinstik oleh situasi misal adanya perbedaan nada 

bicara ketika menghadiri pemakaman berbeda dengan ketika pesta. 

6. Komuniasi interpersonal adalah kegiatan aktif 

 Komuniaksi interpersonal yaitu bukan hanya komunikasi dari pengirim 

kepada penerima atau sebaliknya, melainkan komunikasi timbal balik antara 

pengirim dan penerima pesan. 

7.   Komunikasi interpersonal saling mengubah 

  Melalui interaksi dalam komunikasi, ada pihak-pihak yang terlibat 

dalam komunikasi dapat saling memberi inspirasi, semangat dan dorongan 

untuk mengubah pemikiran, perasaan dan sikap yang sesuai dengan topic 

yang dibahas bersama. 

2.2 Jenis-jenis Komunikasi Interpersonal 

 Komunikasi interpersonal ialah proses komunikasi yang berlangsung 

antara dua orang atau lebih secara tatap muka, seperti yang dinyatakan R. 

Wayne Pace (1979) bahwa “interpersonal communication is communication 

involving two or more people in a face to face setting.” Menurut sifatnya 

komunikasi interpersonal dibedakan atas dua macam dalam Cangara (2014: 

36-37) yaitu : 

a. Komunikasi Diadik 

Komunikasi diadik adalah komunikasi yang dilakukan secara  dua orang 

dan saling bertatap muka. 
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b. Komuniasi Kelompok Kecil  

Komunikasi kecil adalah komunikasi yang berlangsung antara tiga orang 

atau lebih secara bertatap muka, dimana anggotanya saling berinteraksi satu 

dengan yang lainnya.   

Pentingnya komunikasi antarpribadi adalah karena prosesnya yang 

diagolis, bukan monologis. Komunikasi secara dialogis biasanya selalu lebih 

baik daripada monologis. Komunikasi secara dialogis adalah komunikasi 

diantara dua orang yang berinteraksi secara aktif. Artinya, ada proses timbal-

balik. Baik komunikator dan komunikan sama-sama berkomunikasi secara aktif. 

Sesekali menjadi pendengar, kemudia menjadi pembicara. Bila dibandingkan 

dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya, komunikasi antarpribadi dinilai yang 

paling efektif untuk merubah sikap, kepercayaan, opini dan perilaku seseorang. 

Hal ini disebabkan karena komunikasi antar pribadi berlangsung secara tatap 

muka. Dengan saling bertatap muka, maka akan terjadi kontak pribadi (personal 

contact): pribadi anda menyentuh komunikasi anda ( Onong Uchana Effendy 

2003: 62) 

2.3 Komunikasi Interpersonal Sebagai Saluran Pernyataan Diri 

 Komunikasi interpersonal adalah komunikasi  yang dilakukan antara 

orang-orang yang langsung bertatap muka, lebih memungkinkan untuk setiap 

pesertanya menangkap reaksi seseorang tersebut secara langsung, baik secara 

verbal ataupun non verbal. Komunikasi interpersonal ini merupakan komunikasi 

yang berjalan dengan sangat efektif dikarenakan adanya hubungan antara 

komunikan dan komunikator.  
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 Komunikasi interpersonal dijadikan oleh kaum lesbi sebagai media 

pernyataan diri karena kaum lesbi yang diteliti disini adalah kaum lesbi yang 

melakukan pernyataan diri secara tidak langsung terhadap teman dekatnya yang 

normal, hal ini di pilih oleh kaum lesbi karena pengaruh konsep diri pada 

komunikasi intepersonal. Terdapat empat pengaruh konsep diri pada komunikasi 

interpersonal yakni: 

1. Nubuat yang dipenuhi sendiri 

2. Membuka diri 

3. Percaya diri 

4. Selektivitas 

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada pengaruh membuka diri 

pada komunikasi interpersonal yang di dukung oleh teori Johari Window 

(Jalaludin Rakhmat, 2007: 104-109)  

2.4 Definisi Lesbianisme    

            Menurut KBBI ( Kamus Besar Bahasa Indonesia) lesbian adalah wanita 

yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual jenisnya; wanita homoseks. 

Homoseks berasal dari kata Yunani “Homos” yang memiliki arti “sama” 

(Surbakti, 2013: 71). Sehingga homoseks adalah aktivitas seksual yang mengarah 

pada sesama jenis. Pada wanita istilah homoseks ini lebih dikenal dengan sebutan 

lesbian (berasal dari kata Lesbos yang merupakan sebuah pulau dikawasan 

Yunani, tempat seorang penyair perempuan yakni Sappo yang hidup pada abad 

ke-6 SM menuliskan sebuah puisi cinta untuk seorang perempuan yang 

dicintainya.  Lesbian juga termasuk kategori homoseks dikarenakan orientasi 
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seksual seorang wanita yang mengarah pada wanita lain atau penyuka sesama 

jenisnya. Secara gender tidak ada perbedaan anatara homoseks dan heteroseks, 

karena perbedaanya hanya terdapat pada orientasi seksnya saja.   

 Lesbi merupakan fenomena yang sudah sejak lama terjadi dan hingga 

saat ini masih menjadi sebuah kontroversi. Bahkan sejak jaman nabi pun 

fenomena lesbi ini sudah pernah terjadi dan menjadi sebuah pertentangan pada 

saat itu, hingga kaum nabi Luth dimusnahkan. Ditinjau dari ilmu fiqih, 

homoseksual atau lesbian adalah Liwath atau disebut juga Liwatbob atau 

Talawwutb atau Lutbiyyab yang artinya adalah “melakukan perbuatan seperti 

perbuatan kaum nabi Luth” (Rozikin, 2017 : 15). Pada saat itu kaum nabi Luth 

saling menyukai sesama jenisnya sehingga Allah SWT memusnahkannya karena 

hal tersebut di dalam agama islam dilarang dan mengakibatkan dosa. 

 Beberapa tahun terakhir ini perilaku lesbi kembali menjadi sorotan 

publik diiringin dengan pemberitaan HIV/AIDS, ditambah dengan pengesahan 

perilaku lesbi di beberapa negara. Para perempuan atau remaja lesbi sebagian 

besar memiliki kriteria yang sama seperti perempuan atau remaja hetereoseksual 

lainnya, hanya saja orientasi seksualnya yang berbeda. Terjadinya penolakan dan 

diskriminasi terhadap perilaku lesbi di lingkungan keluarga hingga lingkungan 

sosial membuat para lesbian menjadi lebih tertutup, dan hal ini membuat para 

kaum lesbi membuat kelompok-kelompok antar sesama jenisnya sendiri. 

Gunjingan hingga lebel negatif yang diberikan masyarakat, mau tidak mau harus 

diterima oleh para lesbi. Stigma negatif ini berasal dari agama-agama yang 

menjelaskan bahwa perilaku lesbi ini merupakan perilaku yang melanggar ajaran 

Tuhan dan dapat menimbulkan dosa. Beberapa masyarakat masih merasa aneh 
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dengan adanya perilaku tersebut dan mengakibatkan adanya stigma-stigma 

negatif dan ditambah dengan kaum lesbi yang tertutup membuat stigma tersebut 

terus berkembang dan semakin kuat.      

 Pada umumnya homoseksual atau lesbian berkembang di kalangan anak 

muda atau remaja. Hal ini dikarenakan para remaja di umur yang masih belia, 

mereka masih dalam kondisi yang labil dan mencari jati diri mereka dan pada 

saat itu juga yang namanya pengaruh-pengaruh dari lingkungan sosial mudah 

masuk. Hal ini juga di faktori oleh pengakuan di sekitar, seperti misal anak 

perempuan yang di beri label tomboy. Tidak adanya kelainan secara psikologis 

atau kejiwaan bagi seorang lesbian, hanya saja orientasi seksual yang berbeda 

namun jika ini adanya perubahan yang berlebihan dari seorang lesbi itu bisa saja 

dipengaruhi oleh lingkungan atau pengakuan diri dari keluarga ataupun 

sosialnnya.  

2.5 Perilaku Seksual       

 Perilaku seksual adalah segala perilaku yang dilakukan karena adanya 

dorongan seksual. Pada konsep ini tidak peduli bagaimana dan dengan siapa atau 

dorongan apa itu dilampiaska, apa bila perilaku tersebut muncul karena adanya 

dorongan seksual, maka akan disebut perilaku seksual. Perilaku sesksual adalah 

perilaku yang berhubungan dengan perilaku yang merangsang yang terletak pada 

atau disekitar organ-organ reproduksi. Perilaku seksual seseorang juga bisa 

dipengaruhi oleh hubungan seseorang dengan orang lain, oleh lingkungan dan 

kultur dimana individu tersebut tinggal (Demartono, 2013: 9).  

 Dalam dunia homoseksual, terdapat juga tipe-tipe pasangan yang akan 

mempengaruhi bentuk perilaku seksual seseorang dengan pasangan. Bell & 
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Winberg (dalam Tobing, 2003) menyebutkan lima tipe hubunga pasangan 

homoseksual, yaitu: 

a. Close Coupled (Pasangan Tertutup) 

 Tipe ini menggambarkan homoseksual yang relasional antara dua orang 

yang terkait sebuah komitmen seperti halnya sebuah perkawinan pada dunia 

heteroseksual. 

b. Open Coupled (Pasangan Terbuka) 

 Pada tipe ini menggambarkan seorang homoseksual ini dijumpai sebuah 

bentuk hubungan antara dua orang yang terkait dalam sebuah komitmen akan 

tetapi hubungan lain di luar komitmen tersebut. Biasanya di dalam tipe ini banyak 

muncul permasalahan seperti kecemburuan. 

c. Functional (Pasangan Fungsional) 

 Pada tipe ini menggambarkan seorang homoseksual tidak terikat 

komitmen dengan seseorang akan tetapi memiliki pasangan atau partner seksual 

yang cukup banyak. 

d. Dysfunctional (Pasangan Disfungsional) 

 Pada tipe ini menggambarkan seorang homoseksual tidak mempunyai 

pasangan tetap, mempunyai banyak pasangan seksual  akan tetapi disertai juga 

dengan banyak permasalahn yang berkaitan dengan seksualitas. 
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e. Asexual (Aseksual) 

 Pada tipe ini menggamabrakan seorang homoseksual kurang memimiliki 

keinginan untuk mencari pasangan seksual yang baik bersifat tetap atau yang 

tidak tetap.  

 Selain itu ada beberapa contoh relasi yang sering dijumpai dalam 

komunitas gay antara lain (Ibhoed, 2014: 5): 

a. Monogani 

Relasasi satu orang denga satu pasangan. Dari mulai awal mereka 

mempunyai hubungan sampai akhir hubungan, hanya tetap dengan satu 

orang saja. Akan tetapi di luar pasangan tetapnya itu dimungkinkan juga 

terjadinya perslingkuhan secara diam-diam.  Biasanya perselingkuhannya 

hanya sebatas seks saja, bukan untuk relasi tetap yang serius.  

b. Hubungan Terbuka 

 Relasi di mana masing-masing pasangan dapat berhubungan 

denga orang lain dalam berbagai kemungkinan, di mana semua yang 

terlibat saling tahu dan bisa menerimanya.  

2.6  Identitas Seksual       

 Salah satu dasar teori dari pengembangan identitas gay dan lesbian 

berkembang pada tahun 1979 oleh Vivian Cass. Cass menjelaskan bahwa ada 

enam tahapan proses dari perkembangan identitas gay dan lesbian. Tahapan ini 

membantu menjelaskan kepada individu mengenai pikiran, perasaan dan tingkah 

laku. Itu semua membantu kita memahami proses perkembangan identitas gay 

dan lesbian. Terdapat beberapa tahapan proses perkembangan tersebut, Ada 
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beberapa orang kemungkinan bisa melewati tahapan-tahapan yang berbeda 

dalam kehidupan mereka. Berikut penjelasan tentang enam tahapan 

perkembangan identitas gay dan lesbian (Cass, 1997: 219-235): 

a. Identitiy Confusion (Kebingungan Identitas):” Mungkin aku seorang gay?” 

tahapan ini dimulai karena adanya kebingungan dari dalam diri seseorang 

sehingga  memiliki kesadaran berfikir, merasakan, dan berperilaku bahwa dirinya 

memiliki kecenderungan sebagai seorang gay atau lesbian.  

b. Identitiy Comparsion (Perbandingan Identitas)” Mungkin aku seorang gay atau 

lesbian?” pada tahapan ini seseorang kemungkinan menerima menjadi seorang 

gay atau lesbian dan menguji kebenaran apakah dia benar-benar gay atau tidak. 

Tetapi pada tahap ini seseorang belum benar-benar komitmen, mereka masih 

menyangkal bahwa dirinya seorang homoseksualitas. Ia masih berpura-pura 

sebagai seorang heteroseksual.  

c. Identitiy Tolerance (Toleransi Identitas): “Saya bukan satu-satunya” seseorang 

mengakui bahwa dia adalah seorang gay dan lesbian dan mereka mulai mencari 

gay dan lesbian yang lainnya untuk bisa melawan perasaan seorang gay dan 

lesbian yang takut diasingkan. Komitmen seseorang mulai meningkat untuk 

menjadi gay dan lesbian.  

d. Identitiy Acceptance (Penerimaan Identitas): “Aku akan baik-baik saja” 

seseorang sudah menganggap ini hal yang positif untuk dirinya sebagai gay atau 

lesbian dan lebih dari sekedar mentoleran perilaku ini. Pada tahap ini seseorang 

sudah melakukan hubungan yang secara terus menerus dengan budaya gay dan 

lesbian.  
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e. Identitiy Pride (Kebangaan Identitas): “Saya ingin semua orang tahu siapa 

saya” Seseorang mulai memberanikan diri membagi dunia ke dalam 

hetereoseksual dan homoseksual, dan mulai meminimalisir hubungan dengan 

dunia hetereoseksual. Mereka sudah merasa cock dengan apa yang sudah mereka 

pilih. 

f. Identitiy Syntentis (Penerimaan Seutuhnya): seseorang mulai sadar tidak akan 

membagi ke dunia homoseksual dan hetereoseksual. Seseorang akan mulai 

melakukan gaya hidup gay yang terbuka sehingga pengungkapan jati diri tidak 

lagi sebuah isu dan menyadari bahwa ada banyak sisi dan aspek kepribadiannya 

yang mana orientasi seksual hanya salah satu aspek tersebut.  

2.7 Faktor-faktor Penyebab Lesbi 

 Bermacam-macam teori untuk menjekaskan lesbi secara garis besar dapat 

dijelaskan dengan teori biologi dan psikososial (Soetjiningsih, 2004: 286-287). 

a. Teori Biologi 

Bermacam-macam bukti yang telah banyak diteliti dan ditemukan orientasi 

homoseksual yaitu pengaruh faktor genetik dan hormonal.  

1. Faktor genetik 

Orinentasi pada homoseksual telah terbukti pada penelitian angka dengan 

kejadian homoseksualitas diantara kembar identik, kembar heteroziogot 

dan saudara kandung. Penelitian homoseksualitas menunjukkan bahwa 

saudara kandung lebih tinggi angka kejadiannya (48-66%) ini 

menunjukkan bahwa faktor genetik memegang peranan penting tetapi 

bukan hanya satu-satunya faktor yang berperan terhadap terjadinya lesbi. 
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Pada studi molekuler menunjukkan lima penanda DNA pada ujung 

lengan panjang kromosom yaitu ada segmen Xq28 mempunyai korelasi 

positif atas terjadinya homoseksualitas atau lesbi. 

2. Faktor hormonal  

Keseimbangan saat hormon androgen sebelum dan saat dewasa. Hormon 

androgen prental diperlukan untuk perkembangan genitalia eksternal 

laki-laki pada fetus dengan genetik laki-laki. Pada kasus yang dikenal 

sebagai Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH), yaitu dimana suatu 

kondisi tersebut secara kongenital terdapat efek dari suatu enzim sehingga 

terjadi suatu produksi hormon androgen secara berlebihan. Jika ini terjadi 

pada bayi perempuan maka akan mengakibatkan maskulinisasi pada bayi 

perempuan tersebut. 

b. Teori psikososial 

Beberapa teori perkembangan orientasi homoseksual menghubungkan dengan 

pola asuh, trauma kehidupan, dan tanda-tanda psikologis individu, yaitu : 

1. Pola asuh, Freud mempercai bahwa individu itu lahir sebagai biseksual 

dan hal ini dapat membawa tendensi homoseksualitas laten. Dengan 

pengalaman perkembangan psikoseksual normal melalui fase 

homoerotik, seseorang dapat berkembang menjadi heteroseksual. Freud 

juga berpendapat individu juga dapat terfikasi pada homoseksual sejak 

mengalami hal-hal tertentu didalam kehidupannya, misalnya seseorang 

yang mempunyai hubungan buruk dengan ibunya dan lebih sayang 

dengan ayahnya tetapi ketika ayahnya meninggal dirinya gagal 
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mengalihkan rasa sayang itu kepada ibunya dan terlebih lagi ibunya 

menikah lagi tanpa sepengetahuaanya dan ayah tiri yang sewenang-

wenang terhadap ibunya. Hubungan orang tua dan anak yang terjadi 

seperti ini dapat menyebabkan rasa bersalah dan kecemasan yang 

mendoron seseorang tersebut menjadi homoseksual atau lesbi. Setiap 

individu mengalami perkembangan psikoseksual normal yang melalui 

fase homoerotik, individu dapat berkembang menjadi heteroseksual, 

mengalami fikasi pada fase homoseksual dan kemudian adanya hubungan 

yang tidak baik diantara anak dengan kedua orang tua, anak dengan salah 

satu orang tua, orang tua tiri atau lingkungan yang lain. Hubungan yang  

seperti ini dapat menjadi pemicu seseorang homoseksual atau lesbi karena 

adanya kecemasan dan rasa bersalah yang berlebihan.  

2. Trauma kehidupan, pengalaman hubungan heteroseksual yang tidak 

bahagia atau ketidakmampuan individu untuk menarik perhatian lawan  

jenis bisa mengagibatkan seseorang menjadi homoseksualitas dan lesbi. 

Pandangan lama juga menganggap bahwa lesbianisme terjadi karena 

adanya dendam, tidak suka, takut atau tidak percayanya terhadap laki-

laki. Pandangan ini juga menganggap bahwa lesbi adalah pilihan yang 

kedua setelah heteroseksual walaupun tidak merefleksikan suatu 

kekurangan pengalaman yang berhubungan heteroseksual ataupun 

mempunyai riwayat hubungan heteroseksual yang tidak menyenangkan. 

Adanya trauma kehidupan misalnya merasa tidak mampu menarik 

perhatian lawan jenis, patah hati yang terus menerus, dan berbagai trauma 
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kehidupan yang menjadi pemicu dan salah satunya memilih jalan sebagai 

individu yang homoseksual atau lesbi. 

3. Tanda-tanda psikologi, perilaku kanak-kanak dalam hal bermain dan 

berpakaian dapat juga dianggap menentukan homoseksualitas di 

kemudian hari. Anak laki-laki yang bermain boneka, memakam pakaian 

ibunya dan tidak ingin memainkan mainan laki-laki disebut sissy dan jika 

anak perempuan tidak menyukain permainan perempuan seperti boneka, 

masak-masakan dan senang bermain dengan teman laki-laki disebut 

tomboy. 

4. Posisi kaum lesbi seperti kloset berlapis. 

Perempuan dalam dunia ini, menduduki posisi kedua setelah laki-laki, 

sehingga posisi kaum perempuan selalu tersingkirkan (Ann Brooks, 

1997: 105). Kaum lesbi yang tidak ada ketertarikan terhadap laki-laki 

secara seksual, secara sosial mereka semakin terpinggirkan.Tatanan 

sosial ini dipengaruhi oleh sistem patriarki dan heterosentris sehingga 

mereka menjadi komunitas underground. Komunitas lesbi ini tidak minta 

untuk diakui secara hukum akan tetapi meraka ingin dianggap setara 

dengan kaum heteroseksual. Masalah yang selalu dihadapi oleh kaum 

lesbi yaitu stigma masyarakat, yang menganggap kaum lesbi amoral, 

asusila dan suka mengganggu kaum heteroseksual.  

5. Pada masa anak dan remaja. 

Kelompok ini sangat membutuhkan attensi dari luar dirinya untuk bisa 

membantu dalam pembentukan kepribadiannya. Terkadang seseorang 

tidak sadar bahwa seseorang tersebut mengungkapkan pendapatnya 
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seperti”lho, perempuan kok bisa lebih hebat dari pada laki-laki”. Yang 

semakin memupuk ia untuk mengulangi perbuatannya dan “matang 

kepribadian seksualnya”. 

6. Pengalaman seks yang pertama, hal ini dapat berpengaruh pada seks 

selanjutnya, terutama pada mereka yang belum matang usianya dan 

kepribadian seksualnya. Miasalnya seseorang remaja yang diajak 

berhubunga seks dengan orang dewasa dan hal ini dianggap tidak 

menyenangkan maka dapat berlanjut sampai seseorang tersebut 

memasuki pernikahan dan menolak utnuk melakukan hubungan seks 

dengan heteroseksual yang kemungkinan besar  mendorongnya untuk 

menjadi homoseksual. Hal ini sering terjadi karena dampak buruk 

kekerasan seksual atau perkosaan.  

2.8 Lesbi dalam Interaksi Sosial 

 Dalam kehidupan seseorang pasti membutuhkan interaksi satu sama lain, 

dengan berinteraksi maka akan dapat yang kita butuhkan seperti perhatian, kasih 

sayang, cinta, dan lain sebagainya yang akan mendukung kehidupan sehari-hari. 

Interaksi sosial tidak ada yang membatasi, termasuk kaum Deviant (kelompok 

menyimpang) sekalipun, salah satunya yaitu Homoseksual, homoseksualitas 

iyalah seseorang yang menyukai sesama jenis atau gender yang sama.   

Dalam jurnal Soisal Horizon lesbian adalah orientasi seksual perempuan 

yang menykai sesama jenis. Sedangkan dalam jurnal Fenomena Cinta Lesbian 

Homoseksual adalah kelainan terhadap orientasi seksual yang ditandai dengan 

timbulnya rasa ingin memiliki terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin  
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sama atau identitas gender yang sama (Handayani, 2010). Adanya definisi dari 

beberapa jurnal dapat disimpulkan bahwa lesbi merupakan perilaku seksual yang 

dialami oleh individu atau kelompok perempuan yang mempunyai ketertarikan 

atau rasa ingin memiliki yang tinggi terhadap sesama jenis.  

Dalam dunia lesbi juga ada istilah butch, femme, dan ardo yang menjelaskan 

peran selama hubungan percintaan. Butch adalah istilah butchy dimana 

mempunyai stereotype sebagai pasangan yang lebih sering dominan dalam 

hubungan seksual. sehingga butch digambarkan sebagai sosok yang tomboy, 

agresif, dan melindungi. Butch dapat dibagi atau diklarifikasi menjadi 2 tipe:  

a. Soft Butch 

Sering digambarkan mempunyai perilaku yang lebih feminim dalam cara 

berpakaian dan potongan rambutnya. Secara emosional dan fisik 

mengesankan bahwa soft butch adalah pribadi yang kuat. Kehidupan 

sehari-hari dalam kehidupan lesbi, istilah soft butch sering disebut dengan 

Androgyne. 

b. Stone Butch       

 Sering digambarkan mempunyai perilaku yang lebih maskulin 

dalam cara berpakaian maupun potongan rambutnya. Menggunakan 

pakaian laki-laki, membebat dadanya agar terlihat rata jika menggunakan 

pakaian dan menggunakan sesuatu didalam pakaian dalamnya sehingga 

menciptakan kesan berpenis. Seseorang  butch yang berpakaian maskulin 

lebih berperan sebagai seorang “laki-laki” baik dalam suatu hubungan 

dengan pasanganya, ataupun saat berhubungan seks. Stone Butch sering 
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kali disebut dengan Strong Butch dalam istilah lain untuk 

membedakannya atau untuk label lesbi.  

femme lebih mengadopsi peran sebagai feminin sehingga femme 

digambarkan sebagai sosok yang berambut panjang dan berpakaian 

feminin. Femme sering kali digambarakan atau mempunyai stereotype 

sebagai pasangan yang lebih pasif dan hanya menunggu atau menerima 

saja.   

andro yaitu perpaduan antara butch dan femme, andro berpenampilan 

setengah perempuan setengah laki-laki. (Agustina, 2005: 20-22).   

2.9 Definisi Persahabatan 

    Menurut Davis (dalam Santrock, 2003), menyatakan bahwa persahabatan 

adalah suatu bentuk hubungan dekat yang melibatkan kenikmatan, penerimaan, 

kepercayaan, hormat, saling menolong, menceritakan rahasia, mengerti, dan 

spontanitas. Sullivian (dalam Santrock, 2003) menyatakan bahwa semua orang 

memiliki sejumlah kebutuhan sosial dasar, termasuk kebutuhan kasih sayang, 

teman yang menyenangkan, penerimaan oleh lingkungan sosial, keakraban. 

Persahabatan adalah suatu hubungan antar pribadi yang akrab atau intim yang 

melibatkan setiap individu sebagai suatu kesatuan.    

 Menurut De Vries (2000) menyatakan bahwa seseorang dinilai menjadi 

sahabat adalah menghargai seseorang dengan kesetian, kepercayaan, dan 

mempunyai kesenagan yang sama. Terdapat tiga aspek dalam persahabatan, yaitu 

a. Frendship’s affective (kasih sayang dalam persahabatan) ditandai dengan 

berbagai perhatian dan perasaan pribadi (seperti pengungkapan diri) dan 

eksplorasi yang berhubungan dengan lainnya seperti intimasi, apresiasi, dan 
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perhatian.                     

b. Shared dan communal (berbagi dan berkumpul) berpartisipasi dalam kegiatan 

bersama, kesamaan, dan member serta menerima bantuan bukan berbentuk 

dukungan afektif.               

c. Sociability element ( elemen sosial) teman merupakan sumber hiburan, 

kesenangan, dan rekreasi. 

 Menurut Davis (dalam Devito, 1995), persahabatan dapat ditentukan dari 

karakteristik-karakteristik berikut :  

a. Kesenangan (enjoyment), seseorang menikmati saat bersama temannya. 

b. Penerimaan (acceptance), saling menerima satu sama lain yaitu seseorang 

tidak berusaha unruk mengubah temannya menjadi orang lain. 

c. Saling membantu (mutual assistance), teman dapat berarti saling membantu 

dan mendukung. 

d. Percaya (confiding), saling berbagi perasaan dan pengalaman satu sama 

lainnya. 

e. Pengertian (understanding), seseorang dapat mengerti mengapa temannya 

berperilaku tertentu dan dapat memperhatikan apa yang sedang dirasakan 

temannya. 

f. Kepercayaan (trust), saling percaya satu sama lain bahwa teman bertindak 

sesuatu untuk kepentingan kita yang paling baik. 

g. Menghargai (respect), saling menghargai satu sama lain, berfikir teman kita 

membuat keputusan yang baik. 
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h. Spontanitas (spontaneity), seseorang dapat mengeksperesikan perasaanya 

secara spontan tanpa khawatir bahwa ekspresi ini dapat menimbulkan 

kesulitan dalam persahabatan. 

2.10 Teori Johari Window 

Teori Johari Window menjelaskan tentang konsep diri yaitu tentang 

membuka diri, menutup diri, dan tentang kesadaraan diri, dan dapat 

digambarakan sebagai berikut. 

 Tahu tentang diri  Tidak tahu tentang diri 

Diketahui 

Orang 

Lain 

Daerah Publik     

(Public Area)                                

A 

Daerah 

Buta                         

(Blind 

Area)                                  

B 

Tidak 

Diketahui 

Orang 

Lain 

Daerah 

Tersembunyi 

(Hidden Area)               

C  

Daerah Tak Disadari 

(Unconssciousness Area)      

D 

   Bagan Johari Windows 

Berikut penjelasan gambaran bagan diatas: 

A. Orang lain mengetahui dan diri kita mengetahui. Itulah daerah publik 

(Public Area). 

B. Orang lain mengetahui, melainkan diri kita tidak mengetahui atau tidak 

menyadari. Itulah daerah buta (Blind Area). 

C. Orang lain tidak mengetahui tapi diri kita mengetahui. Itulah daerah 

tersembunyi (Hidden Area). 

D. Orang lain tidak mengetahui dan diri kita tidak mengetahui. Itulah daerah 

tidak disadari (Unconssiounsness Area). 
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Penelitian ini merujuk teori Johari Window  pada Public Area, 

yakni orang lain mengetahui melainkan diri kita mengetahui. Dimana 

dalam penelitian kaum lesbi ada keterbukaan tentang status dirinya 

terhadap teman dekatnya yang normal khususnya. Dengan teori Johari 

Window ini telah membantu peneliti untuk mengetahui bagaimana 

aktivitas komunikasi lesbi terhadap teman dekatnya yaitu melalui 

tindakan menyatakan diri bisa dilakukan melalui komunikasi 

interpersonal dalam bentuk menceritakan tentang perbedan orientasi 

seksualnya kepada teman dekatnya yang normal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


