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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini merupakan pendahuluan dari skripsi meliputi latar belakang 

sebagai dasar pemikiran dari penelitian yang dilakukan, fokus penelitian, 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur 

organisasi skripsi. 

A. Latar Belakang Penelitian 

Keberadaan kaum homoseksual semakin meningkat terutama di kota-

kota besar termasuk Kota Bandung. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan 

(Dinkes) Kota Bandung, terdapat sekitar 2000 pria Kota Bandung yang 

merupakan penyuka sesama jenis atau homoseksual. Jumlah tersebut dapat 

bertambah tiap tahunnya (Riswan, 2016). 

Seorang homoseksual akan lebih mendapatkan kepuasan seksual dari 

jenis kelamin yang sama dibandingkan dengan lawan jenis (Fromm, 1997). 

Homoseksual itu sendiri merupakan orientasi seksual pada jenis kelamin yang 

sama. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pranata (2015), orientasi 

seksual pada sejenis terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal terjadi karena kondisi psikologis individu dan 

orientasinya terhadap sesama jenis menjadi pemicu seseorang menjadi 

homoseksual, sedangkan faktor eksternal dapat disebabkan karena lingkungan 

atau hal-hal yang membekas secara mendalam misalnya mendapatkan 

pengalaman seksual di masa kecil (menjadi korban pedofilia atau sodomi).  

Homoseksual di Indonesia masih dianggap tabu dan ilegal. 

Berdasarkan  penelitian yang dilakukan oleh Rokhmah dkk (2012), kelompok 

homoseksual berjuang untuk mendapatkan tempat di masyarakat 

heteroseksual dengan cara menutupi identitas seksual mereka. Lingkungan 

sosial dan budaya di Indonesia masih menganggap homoseksual sebagai 

suatu pelanggaran norma yang berlaku dan masih diharamkan keberadaannya 

(Mulyani, 2009). Lingkungan sosial dan budaya dianggap sebagai salah satu 

faktor determinan normal atau tidak normalnya suatu perilaku (Stern, 1964). 
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Kaum homoseksual memiliki dorongan-dorongan dasar pada dirinya 

yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Pertentangan dalam 

diri tersebut lama kelamaan akan menimbulkan suatu konflik, dimana 

konflik-konflik tersebut berlangsung secara terus menerus dan akhirnya 

menimbulkan suatu kecemasan (Diputra, 2012). Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Rakhmahappin dan Prabowo (2014), kaum homoseksual yang 

mengalami kecemasan akan mengalami evaluasi negatif, penghindaran sosial 

dan rasa tertekan ketika berada dalam situasi yang baru atau bertemu dengan 

orang asing. 

Kecemasan adalah reaksi yang dapat dialami siapapun. Kecemasan 

merupakan suatu respon terhadap situasi tertentu yang mengancam. 

Kecemasan merupakan hal normal yang turut menyertai perkembangan, 

perubahan, pengalaman baru, serta dalam menemukan identitas diri dan arti 

hidup (Kaplan, Sadock, dan Grebb, 2010). 

Berdasarkan perspektif kognitif-perilaku menurut Aikins dan Craske 

(2001), penyebab kecemasan yaitu adanya distorsi kognitif yang terlihat pada 

saat individu mengkhawatirkan sesuatu. Individu yang mengalami gangguan 

kecemasan akan lebih mudah terkena stress dan khawatir pada permasalahan 

sederhana yang terjadi dalam kehidupannya. Apabila individu mengalami 

kecemasan maka ia tidak dapat mengendalikan perasaan tersebut (Nevid, 

Rathus, dan Greene, 2003). 

Kecemasan merupakan suatu keadaan emosional yang mempunyai 

ciri-ciri secara fisiologis seperti munculnya perasaan tegang yang tidak 

menyenangkan dan perasaan khawatir tentang sesuatu yang buruk akan 

terjadi (Nevid, Rathus & Greene, 2006). Beberapa individu mengalami 

kecemasan pada sebuah peristiwa yang tidak diinginkan terwujud di masa 

depan (Baumfartner, Pieters & Bgozzi, 2008). 

Kecemasan dan orientasi masa depan pada umumnya berkisar antara 

tugas-tugas perkembangan yang dihadapi pada masa dewasa awal yang 

meliputi berbagai aspek kehidupan yaitu pada bidang pendidikan, pekerjaan, 
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dan pernikahan atau hubungan romantis. Pada tahap perkembangan dewasa 

awal individu memiliki harapan dan minat, perencanaan, serta evaluasi 

terhadap pernikahan sebagai orientasi masa depan bidang pernikahan (Nurmi, 

1989). Tetapi hal ini berbeda dengan pasangan homoseksual, tuntutan 

mengenai pernikahan pada usia dewasa awal akan terjadi hambatan. Pasangan 

homoseksual tidak dapat melangsungkan pernikahan karena masih ilegalnya 

hubungan sesama jenis di Indonesia. Adanya pertentangan mengenai 

pernikahan sesama jenis dapat menyebabkan pria homoseksual mengalami 

kesulitan membangun harapan, tujuan, dan waktu dalam mencapai ikatan 

pernikahan (Rahma, 2010). 

Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Rakhmahappin dan 

Prabowo (2014) hanya membandingkan mengenai kecemasan sosial antara 

kaum homoseksual gay dan homoseksual lesbian. Penelitian tersebut tidak 

menjelaskan bagaimana kecemasan pada dapat terbentuk serta faktor apa saja 

yang dapat menyebabkan kecemasan secara mendalam. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

meneliti faktor kecemasan masa depan pada homoseksual. Peneliti juga ingin 

melakukan penelitian di Kota Bandung karena merupakan salah satu kota 

yang memiliki banyak populasi homoseksual. Menurut dari Dinas Kesehatan 

(Dinkes) Kota Bandung, terdapat sekitar 2000 pria Kota Bandung yang 

merupakan penyuka sesama jenis atau homoseksual (Riswan, 2016). 

B. Fokus Penelitian 

Seperti yang telah dipaparkan dalam latar belakang, fokus penelitian 

ini meliputi kecemasan masa depan bidang pernikahan pada pria 

homoseksual. Kecemasan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah suatu 

keadaan emosional yang mempunyai ciri-ciri secara fisiologis seperti 

munculnya perasaan tegang yang tidak menyenangkan dan perasaan khawatir 

tentang sesuatu yang buruk akan terjadi (Nevid, Rathus & Greene, 2006). 
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C. Pertanyaan Penelitian 

Penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan berikut, 

“Bagaimana kecemasan tentang masa depan bidang pernikahan yang 

dirasakan pria homoseksual?”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi kecemasan 

tentang masa depan bidang pernikahan yang dirasakan pria homoseksual. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat pada penelitian ini yaitu untuk memperkaya kajian ilmu 

mengenai keilmuan psikologi tentang fenomena homoseksual serta 

bagaimana kecemasan masa depan bidang pernikahan yang dialami oleh pria 

homoseksual. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

gambaran kepada masyarakat mengenai fenomena homoseksual. 

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan singkat dari isi skripsi, 

peneliti menyajikan uraian dari sistematika skripsi sebagai berikut: 

1. Cover, Pernyataan Bebas Plagiarisme, Abstrak, Abstract, Kata Pengantar, 

Ucapan Terima Kasih, dan Daftar Isi sebagai bagian pembuka dari skripsi 

sebelum masuk ke dalam setiap bab di dalam skripsi. 

2. Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang yang mendasari penelitian, 

fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

3. Bab II Kajian Pustaka, menyajikan kajian teori mengenai kecemasan, 

coping strategy, orientasi masa depan, dan coming out. 

4. Bab III Metode Penelitian, menguraikan pendekatan dan desain penelitian, 

responden penelitian, instrumen penelitian berisi kerangka wawancara 

yang digunakan sebagai panduan dalam pengambilan data, teknik yang 
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digunakan saat pengumpulan data, analisis yang dilakukan setelah data 

didapatkan, serta uji keabsahan data. 

5. Bab IV Hasil dan Pembahasan, berisi data profil subjek, hasil penelitian, 

skema penelitian serta pembahasan dari hasil penelitian yang diuraikan ke 

dalam pemaparan secara individual yang bertujuan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. 

6. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi, berisi simpulan dari penelitian yang 

dilakukan dan saran-saran yang diajukan kepada pihak terkait serta saran 

bagi peneliti selanjutnya. 

7. Daftar Pustaka, berisi daftar sumber yang digunakan dalam penelitian ini 

baik berupa buku, jurnal ataupun media online, yang telah dikutip sesuai 

etika keilmuan yang berlaku. 

8. Lampiran, berisi dokumen-dokumen tambahan sebagai penyempurna 

dokumen utama skripsi. 

 

 


