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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mayoritas masyarakat di Indonesia menganut pandangan heteronormativitas 

(Demartoto, 2010), yakni suatu kecenderungan untuk melihat hubungan 

heteroseksual sebagai norma dan segala bentuk perilaku seksual lainnya sebagai 

deviasi dari norma ini (McGhee, 2001), sehingga masyarakat memandang bahwa 

pasangan yang normal adalah pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. 

Kemudian masyarakat dan budaya mencoba membagi peran yang dikenakan pada 

setiap pasangan, yang sering dikenal dengan istilah peran gender. Peran gender 

adalah peran yang diadopsi oleh laki-laki dan perempuan yang merupakan 

sekumpulan sikap dan aktivitas yang dihubungkan dengan masing-masing seks 

(Macionis, 2008). Hal ini berkaitan dengan konsep feminitas dan maskulinitas. 

Feminitas dan maskulinitas adalah sebuah konstruksi sosial yang dilekatkan pada 

seseorang berdasarkan identitas seksual (Maimunah, 2012). 

Judith Lorber (dalam Leavy, Gnong, dan Ross, 2009) menyatakan bahwa 

konsepsi feminitas yang bertentangan dengan maskulinitas merupakan 

seperangkat aturan dan asas yang spesfik dan historis yang mengorganisir 

keteraturan sosial, sejalan dengan pendapat Herman-Jeglinska dkk. bahwa peran 

seks mengacu pada perilaku, sikap, dan kepribadian yang telah ditunjuk oleh 

masyarakat sebagai feminin dan maskulin yang mana ‘sesuai’ untuk laki-laki dan 

perempuan (Herman-Jeglinska, Grabowska, & Dulko, 2002). Dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat membuat diferensiasi feminitas dan maskulinitas terhadap 

pasangan laki-laki dan perempuan dalam rangka menciptakan keteraturan sosial, 

di  mana dianggap sesuai dengan karakteristik laki-laki dan perempuan. 

Deaux (1987)menyatakan bahwa feminitas dan maskulinitas mencakup 

komponen karakter atau kepribadian, perilaku peranan, okupasi, dan penampakan 

fisik. Misalnya pekerjaan yang mengandalkan kekuatan dan keberanian disebut 
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sebagai pekerjaan maskulin, sementara pekerjaan yang memerlukan kehalusan, 

ketelitian, dan perasaan disebut pekerjaan feminin (Darwin, 1999). Praktisnya 
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laki-laki dianggap sebagai pekerja produktif, berada di wilayah publik, dan 

berperan sebagai pencari nafkah utama sedangkan perempuan dianggap sebagai 

pekerja reproduktif, berada di wilayah domestik, dan sebagai pencari nafkah 

tambahan. Laki-laki dilekati dengan atribut maskulin seperti kuat, berani, keras, 

rasional, gagah, kasar, tegas, aktif, dan karenanya memakai pakaian yang praktis 

seperti celana dan berambut pendek, sedangkan stereotipe seperti halus, sopan, 

kasih sayang, cengeng, penakut, emosional, cantik, memakai perhiasan dan rok 

dianggap sebagai atribut feminin(PKBI DIY, 2016). 

Namun menarik untuk dibahas jika pasangan yang harus dikenai diferensiasi 

feminin dan maskulin bukanlah pasangan laki-laki dengan perempuan 

sebagaimana dalam hubungan heteroseksual, melainkan pasangan dengan jenis 

kelamin yang sama atau homoseksual, yang mana terdapat laki-laki yang 

dianggap secara psikologis feminin (dalam gay) dan perempuan yang dianggap 

secara psikologis maskulin (dalam lesbian) (Lippa & Arad, 1997). 

Beberapa tahun belakangan muncul sebuah fenomena yang semakin lama 

semakin memanas di Indonesia, yakni fenomena hubungan sesama jenis atau 

homoseksual. Homoseksualitas merupakan kecenderungan yang kuat akan daya 

tarik, baik erotis maupun emosional, terhadap jenis kelamin yang sama 

(Sadardjoen, 2005; Nurkholis, 2013). Identitas homoseksual baru muncul di kota-

kota besar pada awal abad ke-20 seiring maraknya HIV pada tahun 1990-an 

(Oetomo & Suvianita, 2013). Isu homoseksualitas marak dibicarakan di Indonesia 

dimulai sejak isu ‘pernikahan’ sesama jenis di sebuah cafe di Bali yang menyulut 

terbukanya fakta ‘pernikahan’ sejenis lainnya, diantaranya ‘pernikahan’ Jossie dan 

Bonie yang merupakan pasangan lesbian yang ‘menikah’ di Jakarta pada tahun 

1981, juga ‘pernikahan’ gay pertama, Wim dan Phillip, di Yogyakarta 

(Suryatiningsih, 2013). Kemudian pada awal tahun 2016 lalu marak pemberitaan 

mengenai beberapa public figur Indonesia yang diduga terlibat kasus kriminal 

yang melibatkan isu homoseksualitas, dan yang terbaru adalah kasus pembunuhan 

sianida yang disebut berhubungan dengan orientasi seksual sang terdakwa. Saat 

ini semakin banyak lesbian yang mulai mengungkapkan diri atau melakukan 

coming out, tak segan untuk menampakan orientasi seksual mereka ke hadapan 
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publik, bahkan kini banyak lesbian maskulin atau butch yang sampai mengganti 

nama menjadi nama yang berbau ‘kelaki-lakian’ seperti halnya yang terjadi di 

Riau, seorang perempuan bernama Desi mengubah identitasnya menjadi Defrian 

dan melakukan pernikahan sesama jenis (Ariefana, 2016). 

Namun penerimaan, cara pandang, dan sikap kaum heteroseksual terhadap 

kaum LGBT pun menuai kontroversi (Farhana, 2016). Ditengah maraknya 

berbagai bentuk kampanye atau promosi terkait LGBT, seperti kampanye 

pelegalan pernikahan sesama jenis, berbagai kalangan masyarakat pun 

mengkampanyekan penolakan terhadap kaum LGBT, mulai dari ormas 

keagamaan, mahasiswa, hingga kalangan pemerintahan (Medistiara, 2016). 

Bahkan baru-baru ini terdapat wacana yang sedang dipersidangkan di mahkamah 

konstitusi mengenai ancaman pidana bagi kelompok LGBT (Diana & Kukuh, 

2016). 

Penolakan masyarakat Indonesia terhadap kalangan LGBT menimbulkan 

masalah diantaranya diskriminasi dan stigma-stigma yang diarahkan kepada 

kalangan tersebut, terlebih bagi lesbian. Menurut Vina Adriany dalam perkuliahan 

Psikologi Gender pada 14 Desember 2015, lesbian merupakan kalangan dengan 

double minority. Stigma-stigma yang terlanjur dilekatkan pada kalangan tersebut 

membuat sebagian besar orang memilih untuk tidak memberikan kesempatan 

kepada kalangan minoritas tersebut untuk menunjukkan eksistensinya, padahal 

apapun latar belakangnya, homoseksual termasuk lesbian, tetaplah manusia yang 

memiliki hak-hak dan membutuhkan ruang untuk mengaktualisasikan potensi-

potensinya. 

Sharyn Davies (dalam Maimunah, 2012) mengungkapkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara seksualitas dan gender. Serupa dengan Fakih 

(2013)yang menyatakan bahwa pemahaman terkait konsep seks dan konsep 

gender sangatlah diperlukan dalam memahami persoalan-persoalan ketidakadilan 

sosial. Konsep feminitas dan maskulinitas dalam kehidupan pasangan 

homoseksual menjadi menarik, di mana suatu jenis seks harus menjalankan peran 

“kebalikan” dari peran seks yang normal sementara pasangannya harus 

menjalankan peran seks untuk jenis seks yang sama. Dalam hubungan lesbian 
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terdapat seorang feminin yang menampakan sisi keperempuanan secara 

berlebihan yang biasa disebut femme dan perempuan maskulin yang berhasrat 

meniru laki-laki yang biasa disebut butch. Kata maskulin sendiri dekat dengan 

kata ‘muscle’ atau otot yang dapat diasosiasikan dengan kekuatan, keperkasaan 

kepahlawanan (heroisme), kekerasan (Darwin, 1999). Hal ini tidak sesuai dengan 

kondisi biologis perempuan yang berbeda dengan laki-laki, dimana tubuh 

perempuan lebih kecil daripada laki-laki,memiliki suara yang lebih halus daripada 

laki-laki, perkembangan tubuh terjadi lebih dini, juga kekuatan fisik yang lebih 

kecil daripada laki-laki (Amriani & Suardi, 2015). Dapat disimpulkan bahwa 

perempuan maskulin tetaplah memiliki pembawaan biologis dan psikologis yang 

juga dapat berperilaku sebagai perempuan,sedangkan pasangannya yang feminin 

dianggap lebih “berhak” untuk berperilaku sebagai perempuan. Maka perlu 

diketahui batasan bagaimana lesbian maskulin menjalankan peran “kelaki-

lakiannya” dan sejauh mana boleh menampakkan sisi keperempuanannya, juga 

sejauh mana lesbian feminin berperan sebagai perempuan bagi sesama 

perempuan. 

Berdasarkan wawancara awal dengan seorang lesbian (pada 28 Juli 2015), 

peneliti mendapat akses ke sejumlah lesbian lainnya, kemudian peneliti 

menemukan fakta bahwa terdapat ciri yang tipikal pada pola hubungan lesbian, 

yakni diferensiasi karakteristik dan peran gender pada masing-masing orang 

dalam pasangan yang cenderung konsisten dan selalu muncul, kemudian merujuk 

pada pelabelan lesbian. Di Indonesia sering terjadi bias identitas, bahkan kaum 

lesbian sendiri kadang sulit untuk mengidentifikasi dan sering terjadi salah 

melabelkan, berbeda dengan kaum gay yang memiliki pengaturan peran gender 

yang lebih mudah (Silaban, 2016), fleksibel dan tidak terlalu ditampakkan dalam 

penampilan sehari-hari (Johns, Pingel, Eisenberg, Santana, & Bauermeister, 

2012). Selain itu, literatur dan penelitian di Indonesia tentang pembagian peran 

pada pasangan dengan orientasi seksual sejenis masih sulit ditemukan 

(Suryatiningsih, 2013). Sejak Terman dan Miles, peneliti pertama yang 

mempelajari orientasi seksual dan maskulinitas-feminitas, topik penelitian ini 
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masih perlu dilakukan terkait dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang 

masih memiliki beberapa masalah, diantaranya penggunaan ukuran yang terbatas 

mengenai feminitas dan maskulinitas (Lippa & Arad, 1997). Di Indonesia 

penelitian-penelitian sebelumnya mengenai lesbian lebih banyak membahas gaya 

hidup secara keseluruhan, spiritualitas, dan proses pembentukan identitas. 

Sementara penelitian yang membahas gender dan orientasi seksual biasanya 

menitikberatkan pada salah satu jenis lesbian (butch), dan bukan melihat 

hubungan lesbian dalam pasangan. 

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, peneliti 

memandang perlu dilakukannya penelitian mengenai feminitas dan maskulinitas 

pasangan lesbian, khususnya di Kota Bandung yang merupakan salah satu kota 

besar dimana fenomena lesbian berkembang cukup marak. Penelitian ini harus 

dilakukan secara mendalam dengan suatu pendekatan fenomenologis, berfokus 

membahas feminitas dan maskulinitas pada pasangan lesbian. 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana karakteristik maskulinitas atau 

feminitas dikonstruksi dan dijalankan sebagai suatu identitas gender pada 

pasangan lesbian. Feminitas dan maskulinitas yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah cara seseorang menunjukkan kepada diri atau kepada orang lain seberapa 

laki-laki atau seberapa perempuannya seseorang, melalui perilaku dan sikap, 

tindakan, pemikiran dan disposisi (Stroller, 1968; Paechter, 2007). Feminitas dan 

maskulinitas mencakup komponen antara lain karakter/sifat, perilaku peran, 

penampilan fisik, dan pekerjaan(Deaux, 1987). 

C. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pola karakteristik feminitas dan maskulinitas dijalankan dalam 

kehidupan pasangan lesbian? 

2. Bagaimana feminitas dan maskulinitas dikonstruksi oleh masing-masing 

individu dalam pasangan lesbian? 
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3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kesulitan dalam menjalankan peran 

gender (feminin atau maskulin) bagi pasangan maupun sebagai seorang 

lesbian? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Menggambarkan pola karakteristik feminitas dan maskulinitas yang 

dijalankan oleh pasangan lesbian 

2. Mengetahui konstruksi feminitas dan maskulinitas masing-masing 

individu dalam pasangan lesbian. 

3. Memahami kesulitan yang dihadapi dalam menjalani peran gender 

(feminin atau maskulin) maupun sebagai seorang lesbian. 

E. Manfaat Penelitian 

Selain dapat menjadi sumbangan teori dalam memperkaya khazanah ilmu 

psikologi khususnya dalam lingkup Psikologi Sosial, penelitian ini juga 

diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep 

gender dan homoseksualitas bagi kalangan akademis, bagi pembuat kebijakan, 

bagi pelaku homoseksual, dan bagi masyarakat luas. Dengan pemahaman yang 

lebih baik ini, bagi homoseksual diharapkan dapat menimbulkan insight demi 

pertumbuhan kepribadian yang lebih baik, juga diharapkan mampu memberikan 

kesempatan bagi kalangan homoseksual untuk menjelaskan diri sebagaimana 

prinsip penelitian fenomenologi, bagi pemerintah diharapkan mampu memahami 

fenomena homoseksual, dan bagi masyarakat serta orang-orang di sekitar pelaku 

homoseksual diharapkan dapat lebih mengenal dan berempati terhadap kalangan-

kalangan minoritas khususnya homoseksual, sehingga dapat memberikan 

perlakuan dan dukungan psikologis maupun sosial yang lebih baik serta dapat ikut 

membantu kalangan homoseksual menghadapi kesulitan-kesulitan yang dialami. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam analisa 

kebijakan terkait hak-hak homoseksual yang sedang banyak disuarakan oleh para 

penggiat HAM. 
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F. STRUKTUR ORGANISASI SKRIPSI 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut. 

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

Ucapan Terima Kasih, dan Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan 

Daftar Lampiran sebagai bagian pembuka dari skripsi sebelum masuk ke 

dalam setiap bab. 

2. Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

3. Bab II Kajian Pustaka, berisi kajian teori mengenai konsep gender beserta 

perspektif dasar dan konstruksi gender, feminitas dan maskulinitas, 

lesbian, dan pembentukan identitas lesbian. 

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

partisipan penelitian, teknik pengumpulan datayang menyajikan pedoman 

wawancara sederhana yang digunakan dalam proses wawancara, 

instrumen penelitian, teknik analisis data, dan uji keabsahan data. 

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

skema penelitian serta pembahasan hasil penelitian yang diuraikan ke 

dalam pemaparan individual yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. 

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

dan saran penelitian bagi lesbian dan bagi peneliti selanjutnya. 

7. Daftar Pustaka, berisi daftar sumber yang berasal dari buku, jurnal artikel, 

ataupun media online, yang telah dipakai pada penelitian ini dan dikutip 

sesuai etika keilmuan. 

8. Lampiran, berisi dokumen-dokumen tambahan. 


