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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Masa perkembangan setiap manusia dimulai sejak lahir sampai  akhir hayat, 

jika seseorang mencapai keberhasilan dalam setiap tahap perkembangannya maka 

akan menimbulkan perasaan bahagia dan memudahkan untuk menyelesaikan 

tugas tahap perkembangan selanjutnya, namun jika seseorang tidak mengerjakan 

tugas pengembangan dengan baik maka akan merasa tidak senang dan mungkin 

mengalami kesulitan  melakukan tugas pengembangan di tahap selanjutnya 

menurut Havighust (Hurlock, 2017). 

Orientasi seksual menjadi salah satu tahapan dalam proses perkembangan 

manusia, perkembangan orientasi seksual terbagi menjadi tiga, yaitu homoseksual, 

heteroseksual, dan biseksual (Graham, 2011). Orientasi seksual adalah istilah 

yang mengacu pada jenis kelamin di mana seseorang merasakan ketertarikan 

secara emosional, fisik, seksual, dan cinta (Carroll, 2014). 

Pria gay atau disebut juga homoseksual menurut KBBI adalah seseorang 

yang tertarik pada sesama jenis, bukan pada lawan jenis. Gay pada dasarnya 

adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seorang pria yang berhubungan 

seks dengan pria lain (Douglas, 2013). Menurut Neale, Davidson & Haaga (Dewi, 

2015) bahwa gay juga sering disebut dengan homoseksualitas yaitu aktivitas yang 

ditujukan kepada orang-orang dari jenis kelamin yang sama. 
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Gay memiliki istilah sendiri untuk masing-masing perannya, booty adalah 

sebutan untuk gay yang berperan sebagai perempuan biasanya terlihat lebih 

mencolok dan lebih kemayu, sedangkan manly adalah sebutan untuk gay yang 

berperan sebagai laki-laki dan terlihat lebih macho (Dadun & Dwiwantika, 2015). 

Menurut hasil penelitian Kurdek (Papalia, & Feldman, 2014) pasangan gay 

dan lesbian meningkat di Amerika Serikat dari 40-60% laki laki gay dan 45-80% 

lesbian. Populasi gay di Indonesia sudah tersebar di seluruh Provinsi, Jawa Barat 

merupakan Provinsi dengan jumlah gay terbanyak yaitu 300.198 orang yang 

mengalami gay (Syalaby, 2016). Organisasi LGBT mencakup 119 organisasi  di 

28 Provinsi  dari 34 Provinsi di  Indonesia termasuk jaringan seks gay, 

transgender, dan laki-laki Indonesia yang  didirikan pada  Februari 2007 (Oetomo 

& Suvianita, 2013). 

The American Psychiatric Association menyatakan bahwa gay bukanlah 

suatu bentuk penyakit  mental dan menghilangkan klasifikasi yang menganggap 

homoseksualitas sebagai penyimpangan. Di Indonesia sendiri gay masih dianggap 

hal yang tabu karena masyarakat melihat gay sebagai penyakit sosial karena 

bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma-norma yang dianut oleh 

mayoritas masyarakat Indonesia (Damayanti, 2015).  

Gay ditentukan oleh kombinasi faktor genetik, hormonal, kognitif dan 

lingkungan menurut Whirter, Reinisch & Sanders (Santrock, 2002). Didukung 

oleh Ellis & Ames (Santrock, 2002) bahwa gay disebabkan oleh faktor hormon 

pada masa prenatal. Sejalan dengan penelitian wirahyunda (2018)  bahwa gay 
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dapat disebabkan oleh faktor lingkungan sekitar dan sudah melalui proses sejak 

kecil serta ada perasaan bahwa muncul karena takdir yang diberikan tuhan. 

Menurut Papalia & Feldman (2014) dalam berbagai cara hubungan gay dan 

lesbian sama saja seperti pada hubungan heteroseksual. Faktor kualitas hubungan 

gay dan heteroseksual adalah sifat kepribadian, persepsi  hubungan, komunikasi 

dan pemecahan masalah, dan dukungan sosial yang serupa Menurut Kudek 

(Papalia, & Feldman, 2014).  

Hubungan romantis pada Gay di Amerika Serikat mencapai 8-28% dari 

pasangan yang tinggal bersama paling tidak 10 tahun menurut Kurdek (Papalia, & 

Feldman, 2014). Menurut Eyre (2007) dalam hubungan romantis pada pasangan 

gay atau biseksual di Amerika ada empat fase, Pertama bertemu dengan pasangan 

pria (Meeting a male partner), Kedua memberikan waktu untuk berkomunikasi 

pada pasangan (talking to the partner over a period of days or weeks) yang 

dijelaskan bahwa  komunikasi adalah bagian dari intimasi karena komunikasi 

dapat mengantisipasi masalah yang akan terjadi dalam hubungan, dan komunikasi 

akan menambah kedekatan dalam hubungan, Ketiga memulai seks dan hubungan 

yang berkelanjutan (intiating sex and conducting a sustained relationship), 

Keempat konflik pasangan karena perselingkuhan, dan diikuti perpisahan 

(conflicts with partner over infidelity, followed by breakup. Sejalan dengan hasil 

penelitian Praptiningsih (2015) menyatakan bahwa konflik yang sering terjadi 

dalam hubungan sesama gay adalah karena kecemburuan, sikap posesif, agresif, 

dan ketidaksetiaan salah satu dari pasangan. 
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Kasus tentang pembunuhan motif cemburu pada pasangan gay bukan hanya 

satu atau dua kali saja, melainkan lebih dari itu dan dengan mudah dapat dicari di 

media massa, di Jawa Barat sendiri tepatnya di Bekasi pernah ada kasus 

pembunuhan yang disebabkan karena menolak berhubungan dengan pasangan 

kencannya (Lesmana & Yasir, 2021). Kasus lain yang serupa pada tahun 2020 

tentang pembunuhan sadis terjadi di Jakarta Selatan, aksi pembunuhan terjadi di 

Jalan Bukit Duri Tanjakan, Tebet, Jakarta Selatan, motif pelaku cemburu karena 

pacarnya bersama laki – laki lain (Velarosdela, 2020). Kasus lain yang serupa 

pada 2018 tentang pembunuhan di rumah sewa kampung Kolong Enam Rt 001 

Rw 022 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur, pembunuhan bermula 

dari chat mesra yang dibaca pelaku dalam ponsel milik korban yang membuatnya 

cemburu, dan ditemukan baranng bukti berupa SMS (keduanya) bertengkar dan 

timbul emosi tersangka untuk menghabisi korban (Maulana, 2018).  

Berita di atas hanyalah beberapa kasus yang berhasil ditemukan dan 

dilaporkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningsing (2012) menyatakan 

bahwa pasangan gay yang sering diwarnai dengan pertengkaran yang seringkali 

berujung kekerasan yang dilakukan kepada pasangannya karena pasangannya 

sering jalan dengan lelaki lain. Kekerasan pasangan intim (IPV), atau kekerasan 

dalam rumah tangga, perempuan di Amerika Serikat mengalami sekitar 4,8 juta 

serangan fisik terhadap pasangan intim dan laki-laki di Amerika Serikat 

diperkirakan korban diperkirakan 2,9 juta menurut CDC (Papalia dan Feldman, 

2014). 
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Menurut Maters (Dewi, 2015) menyatakan bahwa gay akan berhubungan 

seks dengan pria mana pun yang disukainya. Pria gay memiliki tiga sampai empat 

pasangan lebih banyak daripada pria heteroseksual. Geen (Silaen, 2008) 

Menyatakan bahwa perilaku promicious penyebab kurangnya intimasi dalam 

hubungan pasangan gay. Promicious adalah seseorang yang akan melakukan 

hubungan seksual dengan siapa saja tanpa pertimbangan, berpengaruh terhadap 

intimacy karena pasangan gay memiliki intimasi yang sangat kurang karena 

susahnya mendapatkan pasangan dan mengembangkan seksualitasnya karena 

stigma mengenai gay dan tidak mudah menemukan pria mana yang berpotensi 

menjadi pasangan (Silaen, 2008) 

Prelimenery dilakukan pada 20 April 2021. Informan pertama sebut saja 

namanya H. H berusia 21 tahun. H menjadi gay sejak dia masih menginjak 

bangku SMA, Informan menjadi seorang gay karena pernah diselingkuhi oleh 

pacar perempuannya dan setelah itu H memutuskan untuk berpacaran dengan 

sesama jenis. Informan juga sering melakukan hubungan seksual dengan banyak 

lelaki seperti om om yang ia kenal melalui akun social media. Informan ini 

mempunyai respon dengan intensitas rasa cemburu tinggi terhadap kekasihnya. 

Hal tersebut muncul ketika informan mengetatahui kekasihnya sedang bermain, 

bermesraan dengan temannya sendiri, informan sangat merasa kesal ketika 

melihat kekasihnya bermesraan dengan orang lain meskipun dengan teman 

sepermainannya sendiri, respon informan jika mengalami hal seperti itu adalah dia 

akan berperlaku posesif kepada pasangannya. H juga sering ke klub malam 
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bersama teman-temannya, H mengatakan bahwa sering sekali mendapatkan 

hinaan dari teman-teman, pernah mengalami kekerasan dalam hubungannya. 

Prelimenery kedua dilakukan pada 5 Mei 2021. Informan kedua sebut saja 

namanya L. L berusia 20 tahun, ia juga sama seperti informan pertama dia 

menjadi gay sejak masih menginjak bangku sekolah SMA karena informan L 

memiliki teman seorang gay dan sering bermain di lingkungan seorang gay. 

Menurut informan kedua, masalah rasa cemburu dalam hubungan pada gay sama 

saja seperti pada pasangan straight pada umumnya, tetapi biasanya pada 

hubungan LGBT itu lebih sensitive, informan jika menjalin sebuah hubungan ia 

orang yang santai, berkomitmen dan percaya terhadap pasangannya, tetapi 

seorang yang overthingking, dan cemburuan, merasa cemburu jika pasangannya 

selingkuh, pasangannya jalan sama orang lain yang konteksnya sesama gay. L 

mengatakan ia sulit mengekspresikan rasa cintanya jika ditempat umum tidak 

seperti orang heteroseksual yang bisa mengekspresikan rasa cintanya ditempat 

umum. L juga sering dibully dan dijauhi oleh teman-temannya jika mengetahui 

bahwa L seorang gay. L juga pernah mendapatkan perilaku kekerasan dari 

pasangannya karena saat pasangannya mengajaknya untuk melakukan hubungan 

seksual L tidak mau dan disiitulah awal kekerasan terjadi pada L. 

Prelimenery ketiga dilakukan pada 21 Juni 2021. Informan ketiga sebut saja 

namanya D. D berusia 21, D menjadi gay sama seperti informan satu dan dua 

sejak menginjak bangku SMA. Informan mengatakan pola asuh dan lingkungan 

tempat tinggal yang mempengaruhi ia bisa menjadi seperti ini karena ia memiliki 

om seorang waria dan selama ini ia dirawat dan dibesarkan oleh omnya. Informan 
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D mendapatkan penghinaan dari teman–temannya disekolah karena ia memiliki 

jiwa feminim, berperilaku dan berpenampilan seperti wanita. D sering melakukan 

hubungan seksual dengan teman sesama gaynya. Ia sering merasa cemburu, kesal, 

dan marah jika teman gaynya menyukai atau mendekati orang lain. Bahkan jika 

ada cowo heteroseksual yang ia sukai ia akan tetap merasa cemburu jika cowo 

tersebut mendekati wanita lain. 

Menurut Hurlock (2017) salah satu tugas perkembangan masa dewasa dini 

dipusatkan pada harapan masyarakat termasuk untuk memilih pasangan atau 

memilih teman hidup. Erikson mengatakan bahwa tahap perkembangan 

psikososial dewasa dini adalah intimacy (intimasi) versus pengasingan, seseorang 

yang menyatukan identitas diri sendiri dengan identitas orang lain melalui 

hubungan, jika intimasi dapat dicapai akan berhasil dalam melakukan tugas 

perkembangan psikosisoal pada masa perkembangan dewasa dini, akan tetapi jika 

tidak berhasil melakukan tugas perkembangan psikososial pada masa dewasa dini 

akan mengalami isolasi (Erikson, 2010).   

Di masa dewasa individu sering membentuk hubungan dekat dengan 

individu lain, dan aspek paling penting adalah orang yang berkomitmen satu sama 

lain (Santrock, 2002). Menurut Harvey (Papalia, 2004) masa dewasa awal 

mencapai intimacy dalam hubungan dan mempertahankan hubungan intimasi itu 

melalui  keterbukaan timbal balik dengan pasangannya, saling menghormati 

pasangan, saling menerima  dan menghormati kebutuhan pasangannya.  

Keintiman adalah kemampuan dan kemauan untuk berbagi perasaan saling 

percaya. melibatkan pengorbanan, kompromi, dan komitmen untuk hubungan 
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yang setara (Awisol, 2009). Menurut Prager (Miller, 2018) keintiman adalah 

konsep multi-makna dengan banyak komponen yang berbeda. Keintiman adalah 

keyakinan dan ide pasangan, mengungkapkan kebenaran pribadi, berbagi 

pendapat, dan mengakui ketakutan dan harapan  pasangan mengalami keintiman 

(Carroll, 2014). Keintiman juga dikaitkan dengan perasaan kedekatan, 

ketertarikan dan keterikatan (Sternberg, 2006). Keintiman adalah kemampuan 

seseorang untuk meleburkan identitas dirinya dengan identitas orang lain tanpa 

ketakutan akan kehilangan identitas tersebut (Feist & Feist, 2010). 

Keintiman dalam suatu hubungan harus ada keseimbangan antar pasangan 

yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku satu sama lain, ada rasa 

tanggungjawab terhadap pasangan, adanya keseimbangan juga membuktikan 

intimasi yang baik dalam suatu hubungan, akan tetapi jika ada ketidakseimbangan 

dalam suatu hubungan ketika hanya salah satu saja yang dominan dalam suatu 

hubungan tersebut, ketika pasangan tidak memiliki kekuatan dalam perasaannya 

dan dia tidak bisa mengkomunikasikan kebutuhannya maka intimasi dalam 

hubungannya rendah (Kim, Visserman, & Impett, 2019). 

Hasil yang diperoleh dari penelitian Elizur & Mintzer (2003) tentang 

intimasi pada gay menyatakan bahwa dalam membangun keintiman pada gay 

yang berkualitas dan memuaskan terdapat rasa keamanan dalam kelekatan yang 

dijalin serta didalamnya terdapat dukungan sosial seperti,  keluarga, teman, dll. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diambil melalui 

proses wawancara dan teori-teori yang telah dijabarkan oleh beberapa ahli 
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menunjukan adanya masalah intimacy pada gay dan perlu diteliti, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai intimacy pada gay. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek Intimacy pada gay. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan memberikan kajian ilmu 

dan pengetahuan dalam bidang psikologi secara umum, serta psikologi 

perkembangan secara khusus mengenai intimacy pada gay dewasa . 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada : 

a. Bagi pasangan gay sebagai informasi tentang intimacy sehingga dapat 

memiliki hubungan yang baik. 

b. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam 

mengembangkan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama. 

 

 


