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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Perilaku Seksual Penyuka Sesama Jenis Perempuan 
Atau Lesbi Di Kota Palembang ( Studi Pada Komunitas Lesbi IABSS Di Kota 
Palembang ) Penelitian ini mengkaji mengenai perilaku seksual yang dilakukan 
oleh penyuka sesama jenis perempuan atau lesbi di Kota Palembang, Adapun 
masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: apa yang menjadi latar 
belakang seseorang menjadi lesbi. Kemudian apa saja bentuk - bentuk perilaku 
seksual penyuka sesama jenis perempuan atau lesbi. Penelitian ini bertujuan 
untuk: mengetahui apa yang menjadi latar belakang seseorang menjadi lesbi. 
Kemudian untuk dapat mengetahui apa saja perilaku seksual yang dilakukan 
penyuka sesama jenis perempuan atau lesbi dalam melakukan hubungan seks 
dengan sesama jenis mereka yaitu perempuan. Lokasi dalam penelitian ini adalah 
Kota Palembang yang mempunyai komunitas lesbi yang dikenal dengan sebutan 
IABSS ( Ikatan Anak Belok Sumatera Selatan ). Penentuan informan dalam 
penelitian ini ditentukan dengan cara snowhali sampling dan disesuaikan dengan 
kebutuhan data. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, yang terdiri 
dari 9 informan utama dan I informan pendukung. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara mendalam dan observasi partisipan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa adanya beberapa hal yang menyebabkan seseorang menjadi lesbi yakni 
faktor lingkungan baik dari internal yaitu keluarga, maupun faktor eksternal yaitu 
pergaulan sesama teman yang menyebabkan seseorang menjadi lesbi dan 
penelitian ini menunjukkan bahwa 9 orang lesbi yang tergabung di dalam 
komunitas lesbi lakatan Anak Beiok Sumatera Selatan ( LABSS ) terlibat dalam 
praktek perilaku seksual. Proses perilaku lesbi ini terjadi melalui proses 
'penularan’ yang 'ditularkan’ melalui teman yang memang sudah menjadi lesbi, 
dan bisa juga dari keluarga. Adapun ciri - ciri dari Butci ( sebutan untuk lesbi laki 
- laki ) adalah lebih berpenampilan tomboy atau bersifat seperti laki - laki dan 
untuk femme ( sebutan untuk lesbi perempuan ) lebih terlihat seperti perempuan 
normal adanya namun memiliki cara pandang yang lebih tertarik pada perempuan. 
Dalam melakukan hubungan seks nya, mereka biasanya bergandengan tangan, 
berciuman, berpelukan dan untuk hubungan seksualnya mereka biasa 
menggunakan lidah, jari bahkan menggunakan alat bantu berupa vibrator lesbi 
atau yang lebih dikenal dengan sebutan 'konan \

Kata kunci: Perilaku seksual, lesbi

viii



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perilaku seksual adalah perilaku yang muncul karena adanya dorongan 

seksuai. Bentuk perilaku seksual bermacam-macam mulai dari bergandengan 

tangan, berpelukan, bercumbu, bercumbu berat sampai berhubungan seks 

( BKKBN, dalam Hafiedh Hasan 2009 }.

DaJam melakukan bubungan seka, sudah menjadi kodratnya manusia 

diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan dan kemudian 

menjalin hubungan untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis. 

Namun ternyata, dalam kehidupan manusia yang sebenar-benarnya muncul 

suatu hal yang berbeda serta dianggap tidak wajar, dikarenakan dua insan

yang sejenis menjalin hubungan percintaan atau dikenal dengan istilah

homoseksual. Hal ini terjadi pada kaum laki-laki maupun perempuan 

( LGBT ). Kaum LGBT ( lesbian, gay, biseksual dan transgender ) telah 

marak dikalangan anak muda sekarang ( Astry Budiarty, 2011:14 ). Namun 

penelitian kali ini terfokus pada percintaan sejenis pada kaum perempuan

saja.

Lesbian merupakan suatu fenomena sosial yang tidak lagi mampu 

disangkal. Keberadaannya disadari sebagai sebuah realita di dalam
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reaksi oleh lingkunganmasyarakat dan menimbulkan berbagai macam 

sekitarnya. Hal itu terjadi karena lesbian ( perilaku homoseksual pada 

peron puan ) secara umum masih dianggap sebagai perilaku seksual yang 

menyimpang. Penolakan dari lingkungan sekitar dan lingkup luas membuat 

kaum lesbian menutup diri dari masyarakat luas.

disebut cinta iesbi atauHomoseksualitas dikaiangan wanita 

lesbianisme. Dalam prosesnya. Lesbianisme biasanya diperankan oleh 

wanita dengan penampilan tomboy dan perempuan dengan sisipasangan

feminimnya. Namun tidak semua wanila yang berpenampilan tomboy 

menjalin hubungan dengan sesama jenis. Tomboy akan tampak pada diri 

seorang perempuan yang lebih maskulin atau mempunyai ciri-ciri kelaki-

lakian baik secara biologis maupun psikologisnya.

Lesbian tidak hanya tampak pada perempuan yang berpenampilan

tomboy, tetapi juga dapat tampak dalam rupa seorang perempuan semodis

model iklan di televisi, dengan pakaian serba minim dan modis serta gerak-

gerik serba feminim. Lesbian dengan sosok feminim ini dapat berperan

ganda, artinya sekaiigus dapat menjalin hubungan dengan seorang pria, 

dengan kata lain hasrat biseksual masih tampak dalam menjalin hubungan.

Gejala lesbianisme antara lain disebabkan karena wanita 

bersangkutan terlalu mudah jenuh terhadap relasi heteroseksualnya. Wanita 

lesbian menganggap relasi heteroseksualnya tidak bisa membuat dirinya

yang
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bahagia, relasi seksnya dengan sesama wanita dianggap sebagai kompensasi 

dari rasa ketidak bahagiannya tersebut ( Astry Budiarty, 2011: 15 )

Pelaku lesbi melakukan hai tersebut karena piiihan mereka sendiri. 

Mereka merasa nyaman dengan sesama jenis mereka, merasa nyaman dengan 

perubahan kelamin pada diri mereka dan merasa nyaman dengan tidak ber- 

Tuhan atau tidak beragama, dan lain sebagainya. Dengan kala lain, mereka 

sebenarnya telah menjadi diri mereka sendiri dengan pilihan-pilihan mereka. 

Mereka adalah manusia bebas yang diikat oleh rantai - rantai opini umum di 

masayarakat sehingga mereka nampak salah, padahal sebenarnya itu adalah 

buah pilihan mereka sendiri ( Romi Hidayati, 2007:20 ).

Ternyata perilaku seks menyimpang sudah menjadi rahasia umum.

Fenomena kaum iesbian, homoseksual bahkan sampai heteroseksual dapat 

dengan mudah dijumpai di berbagai tempat. Fenomena lesbian malah sudah 

terjadi sejak lama. Memang, membandingkan fenomena lesbian yang terjadi 

dulu dengan yang sekarang, tentu sangat berbeda. Perkembangannya 

sekarang makin pesat dan cenderung tak terkendali. Bahkan, sudah menjadi 

gaya hidup sebagian masyarakat terutama di Kota - kota besar seperti 

Jakarta, Palembang, Bandung dan lainnya.

Seperti yang diberitakan pada koran Sriwijaya post Palembang, 

Minggu 26 febuari 2012 bahwa di Palembang ada pasangan lesbi membawa 

lari seorang ABG yang masih duduk di bangku SMA. Fenomena ini sungguh 

sudah tidak tersembunyi lagi. Lesbi sudah menjadi hal yang lumrah di Kota
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besar seperti Palembang. Tidak jarang beberapa di antaranya menunjukkan 

perilaku seks menyimpang mereka secara terang-terangan di masyarakat, dan 

tanpa rasa malu atau canggung pelaku penyuka sesama jenis atau Jesbi ini 

lebih terbuka dan mudah ditemui di tengah keramaian, contohnya, dikawasan 

Kota Palembang salah satunya adalah tempat wisata Benteng Kuto Besak 

dimana dapat ditemui pasangan-pasangan Jesbi yang berkunjung dan bersikap 

layaknya orang pacaran, bergandengan tangan, bermesraan, bahkan sesekali 

pasangannya. Tidak hanya itu, sering kafi melihat pasangan lesbi di 

tempat umum lainnya seperti di tempat makan atau balikan di sekolah.

mencium

Berdasarkan hasil observasi pada salah satu informan sebut saja DA

(pada hari senin, 10 Desember 2012 ), dia mengatakan bahwa mereka sudah

tidak malu mengakui diri mereka sebagai penyuka sesama jenis atau Jesbi,

bahkan pasangan ini mengaku sering tinggal bersama dengan cara

mengelabui orang tua mereka. Fenomena seperti itu seakan-akan sudah tidak

menjadi labu lagi bagi mereka. Balikan sepertinya norma agama dan norma

susila sudah tidak dihiraukan.

Di Palembang juga terdapat komunitas lesbi yang tergabung dalam 

komunitas The Virgin dan sekarang telah berganti nama menjadi ikatan Anak 

Belok Sumatera Selatan atau yang lebih dikenal dengan singkatan IABSS. 

IABbb ini sudah terbentuk pada Tahun 2008 dan sampai tahun 2012 ini 

memiliki jumlah anggota 350 orang yang terdata. Untuk di dunia maya atau

Facebook mereka tergabung pada group Belok Bolak Balik ( BBB ) ini lebih 

kurang sekitar 800 anggota, dimana pada group ini mereka dapat berkenalan
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satu sama lain atau bahkan mencari pasangan sesama lesbi, kemudian mereka 

mengadakan pertemuan atau berkumpul di tempat yang sering mereka 

dalangi seperti di Internasional Plaza (IP ), Benteng Kuto Besak ( BKB ), 

Kambang Iwak ( KI) dan sebagainya. Komunitas ini di bawahi oleh seorang

laki - laki normal.

Berdasarkan fenomena maraknya hubungan sesama jenis perempuan 

atau lesbi dan adanya komunitas lesbi di Kota Palembang maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang bejjudul ~ Perilaku seksual penyuka 

sesama jenis perempuan atau lesbi Sebagai lokasi penelitian ini, peneliti 

memilih kota Palembang, dimana Kota Palembang merupakan Kota yang

sedang berkembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka, rumusan

masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah “* Perilaku seksual

penyuka sesama jenis perempuan atau lesbi di Kota Palembang”.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih maka rumusan masalah tersebut 

diturunkan menjadi:

1. Apa yang menjadi latar belakang seseorang menjadi penyuka sesama jenis 

perempuan atau lesbi di Kota Paiembang ?

2. Apa bentuk - bentuk perilaku seksual penyuka sesama jenis perempuan 

atau lesbi di Kota Palembang ?
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1.3 Tujuan Penelitian

A. Tujuan umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memahami 

perilaku seksual hubungan penyuka sesama jenis atau lesbian.

B. Tujuan khusus

Tujuan khusus dan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang seorang menjadi penyuka 

sesama jenis terutama pada kaum perempuan atau lesbian.

2. Mengetahui bentuk - bentuk perilaku seksual yang dilakukan 

para lesbian.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau

tambahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan

khususnya yang berkaitan dengan masalah perilaku seksual pada

lesbian. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

dalam mata kuliah Sosiologi keluarga, psikologi sosial, sosiologi 

kriminalitas, sosiologi kesehatan, sosiologi pendidikan, 

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

mengenai perilaku seksual pada penyuka sesama jeni s perempuan atau 

lesbian, terutama pada mahasiswa ilmu sosial. Selain itu, dapat
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memberikan referensi bagi mahasiswa, orang tua pada khususnya dan 

masyarakat luas pada umumnya, serta pihak yang lain yang 

berkepentingan terhadap perilaku seksual penyuka sesama jenis 

perempuan atau lesbi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian terdahulu mengenai perilaku menyimpang hubungan 

sesama jenis atau iesbian dengan perspektif yang berbeda. Diantaranya adalah :

Viya Yanti Mala mahasiswi FISIPPenelitian yang dilakukan oleh 

Universitas Sriwijaya tahun 2004 pada skripsinya yang berjudul 44 Praktek

Hubungan Lesbi Pada Narapidana Wanita (Studi Napi Wanita Di Lembaga 

Permasyarakatan Kias I A Palembang) ” dimana pada penelitian ini bersifat 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek hubungan

lesbi yang dilakukan napi wanita dalam memenuhi kebutuhan biologis dan

melihat kondisi sosial di dalam LP yang mempengaruhi pembentukan perilaku

lesbi, dan mengetahui peran LP sebagai Lembaga yang koreksional dalam

merehabilitasi para napi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuh orang napi wanita terlibat 

dalam praktek hubungan lesbi selama berada di dalam penjara. Proses perilaku 

lesbi ini terjadi melalui proses 4 penularan’ yang "ditularkan’ melalui napi wanita 

yang mengidap perilaku tersebut sebelum berada di penjara. Praktek hubungan 

lesbi ini terjadi karena adanya faktor - faktor yang mempengaruhinya, dimana
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kondisi kepadatan kamar yang melebihi kapasitasnya menyebabkan interaksi 

berlangsung secara intensfi dan tanpa privacy, sehingga apapun yang dilakukan 

napi di dalam kamar dapat terlihat oJeh napi lain. Hal ini didukung oleh sistem LP 

memberikan pengawasan yang longgar terhadap napi wanita, di 

penjagaan terhadap blok wanita hanya dilakukan pada siang hari,sehingga para 

napi wanita ini bebas melakukan perbuatan apapun di malam hari, .lapisan sosial 

narapidana juga mempengaruhi perilaku lesbi ini, di mana senioritas dan pengaruh 

yang dimiliki napi pelaku lesbi menyebabkan napi lain ‘menutup mulut’ kepada 

petugas terhadap perbuatan - perbuatan yang dilakukannya.

manayang

Dengan demikian, kondisi LP, sistem pengawasan, dan lapisan sosial

Lembaga Permayarakatan merupakan faktor utama yang mempengaruhi

terjadinya praktek hubungan lesbi pada napi wanita.

Penelitian yang dilakukan oleh Astry Budiarty mahasiswi FISIP 

Universitas Hasanuddin pada skripsinya tahun 2011 yang beijudul " Gaya Hidup 

Lesbian Studi Kasus Di Kota Makassar” d i mana pada penelitian ini 

dilaksanakan di Kota Makassar dan berlangsung pada bulan April sampai Bulan

Juni 2011. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan 

berbagai informasi tentang gaya hidup lesbian di Kota Makassar. Adapun proses 

dari penelitian ini, yaitu awalnya peneliti dikenalkan dengan informan pertama 

dari seorang teman yang juga meneliti tentang lesbi namun sudah lebih dulu 

diterima dalam komunitas tersebut. Dari informan pertama, akhirnya peneliti 

dapat mengenal informan kedua dan seterusnya, maka dapat disimpulkan hal-hal

sebagai berikut:
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1. Lesbian jenis Butch berasal dari keluarga kelas menengah keatas,

kondisi kehidupan keluarga kurang harmonis dan lesbian jenis Femme, 

berasal dari keluarga menengah kebawah, dan kehidupan keluarga cukup 

harmonis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kepedulian orang 

dalam kehidupan para informan memiliki peranan yang penting. Sikap 

acuh yang diberikan orang lua kepada anak-anaknya, seringkali

merusak diri sendiri.

namun

tua

mengakibatkan mereka melakukan hal-hal yang 

Komunikasi yang kurang lancar, menjadi hal yang membuat hubungan

orang lua dan anak menjadi renggang, dan anak lebih senang 

menghabiskan waktu di luar, dari pada berada di rumah.

Cara berpakaian mereka menggambarkan lesbian jenis apa mereka. Jika 

lesbian jenis Butch, maka mereka berpakaian seperti layaknya laki-laki, 

dengan gerak gerik mengikuti laki-laki, maskulin lebih tepatnya. Butch 

juga digambarkan sebagai seseorang yang melindungi, serta seseorang 

yang sangat loyal dalam membelanjakan kebutuhan-kebutuhan 

pasangannya. Sedangkan lesbian jenis femme, berdandan selayaknya 

perempuan yang feminin, memakai rok, memakai bando pita dirambutnya, 

selayaknya wanila pada umumnya, sikap dan perilakunya manja dan 

lembut. Ditempat tersebut biasanya mereka bercengkrama, saling berbagi 

cerita dan pengalaman, ternyata sama seperti manusia kebanyakan, mereka 

membicarakan segala hal, dan bukan hanya membicarakan keeendrungan 

biologis mereka. Namun tempat tersebut juga menjadi tempat bagi mereka 

melakukan kenakalan-kenakalan misalnya merokok,

2.

minum-minuman
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keras, dan mcidol. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka sama dengan yang 

normal lainnya, ada yang bersekolah, ada juga yang kuliah 

bergaul bersama teman diluar komunitas belok mereka, ada waktu- 

waktu tertentu yang menjadi ajang bagi mereka untuk kumpul bersama 

komunitas, dan menghabiskan waktu bersama-sama komunitas belok

perempuan

serta

mereka.

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Megawati Tarigan 

mahasiswi FISIP Universitas Pembangunan Nasional Veteran tahun 2011,

dengan judul skripsi “ Komunikasi Interpersonal Kaum T>esb?an Di

Kota Pontianak Kalimantan Barat “ dimana pada penelitian ini

Megawati mengkaji bagaimana bentuk komunikasi kaum lesbian dengan 

masyarakat sekitarnya, bagaimana konflik-konflik yang muncul di lengah 

masyarakat atas pengakuan sebagai kaum lesbian, apa faktor-faktor 

penyebab seseorang menjadi kaum lesbian, dan apa saja aktifitas sosial 

dan aklifjtas lain yang sering dilakukan kaum Jesbian. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

Dimana hasil penelitian ini sebagian kaum lesbian melakukan 

proses komunikasi interpersonal dengan masyarakat sekitar yaitu, mereka 

menetapkan informasi privat mereka sebagai lesbian pada batasan kolektif 

( collective boundary ), sedangkan sebagiannya lagi mereka memilih 

menetapkan informasi privat mereka sebagai Jesbian pada batasan personal 

( personal boundary ) sehingga informasi sebagai lesbian tetap disimpan 

dan tidak dibuka kepada masyarakat. Namun segala upaya yang dilakukan
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oleh kaum lesbian ini merupakan bagian dari peijuangan agar diterima 

daiam diri dan lingkungan tempat tinggal mereka, agar mereka senantiasa 

mendapat pengakuan yang sama dengan masyarakat normal lainnya.

Bentuk komunikasi kaum lesbian dangan masyarakat sekitar 

dipengaruhi oleh simbol yang diberikan oleh orang lain. Melalui 

pemberian isyarat berupa simbol, maka kaum lesbian dapat mengutarakan 

perasaan, pikiran, maksud dengan cara membaca simbol yang ditampilkan 

orang iain. Pada dasarnya kaum lesbian memiliki bahasa yang sama dalam 

berkomunikasi dengan sesamanya, tetapi menjadi berbeda ketika mereka 

berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Mereka memiliki cara tersendiri 

untuk menyatakan identitasnya sebagai lesbian. Konflik yang teijadi antara 

sesama kaum lesbian dan masyarakat adalah karena mereka menetapkan 

batasan informasi privat personal yang menghambat mereka menjadi 

komunikator pesan yang baik.

Kaum lesbian memiliki kepentingan, motivasi dan prasangka 

negatif yang membuat mereka menutup diri dalam kondisi-kondisi 

tertentu. Akibatnya masyarakat tidak dapat mengenal danmemahami kaum 

lesbian dengan baik untuk dapat mengkni keberadaan dan memandang 

mereka dengan lebih positif. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka 

menjadi seorang lesbian adalah keadaan keluarga dan kondisi hubungan 

orangtua dan lingkungan yang sangat berperan secara dominan dalam 

mempengaruhi seseorang memutuskan dirinya untuk menjadi lesbian.
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Penelitian yang dilakukan oleh Nindi Ragil Kusumaningrum 

mahasiswi Fisip Universitas Pembangunan Nasional Veteran pada tahun 

20J2 dengan judul skripsi “Pemaknaan Identifikasi Simbol VerbaJ Dan 

Non Verbal Pada Kaum Lesbian”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk memahami pemaknaan akan Symbol verbal dan non-verbal kaum 

Lesbian Bulch di Surabaya, Jawa Timur Landasan teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pengertian komunikasi, komunikasi 

interpersonal, konsep makna, komunikasi verbal dan nonverbal, 

komunikasi sebgai proses simbolik, teori semiotik Saussure, konsep 

identifikasi, sosiologi, perilaku wanita dan perihal lesbianism. Metode 

pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yang menggunakan 

teori semiotik (simbol) Saussure terhadap simbol verbal dan non-verbal 

pada kaum Lesbian Butch di Surabaya, Jawa Timur. Hasil obeservasi dan 

identifikasi ditemukan dua Symbol non-verbal yang digunakan Butch, 

yaitu “bintang biru” dan “kapak hitam”. Sedangkan simbol verbalnya yang 

terdiri dari “Adinda, Ananda, Bismila, Cekong, Polo, Mawar, Makassar, 

Belalang, Ngemes, dan Organda”

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmi Hidayali mahasiswa 

Psikologi Universitas Islam Negeri Malang pada tahun 2007 dengan 

skripsi yang berjudul “ Struktur Kepribadian Dalam Perspektif 

Psikoanalisa (Studi Kasus Pada Lesbian)”. Pada penelitian ini Rohmi 

mengkaji bagaimana struktur kepribadian lesbian dalam perspektif 

psikoanalisa dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana struktur
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kepribadian dalam perspektif psikoanalisa. Pada penelitian ini disimpulkan 

bahwa subjek daiam menjadi seorang lesbian yang diawali dengan adanya 

tahapan-tahapan dan dominasi dari id, ego dan superego:

1. Sensitisasi yaitu perasaan kepada teman perempuannya tetapi secara 

berlebihan dan tidak wajar, ia merasa memiliki perasaan yang berbeda. 

Perasaan ini tidak spesifik dan nonseksual. Adanya penyangkalan terhadap 

kondisi yang ia alami tetapi ia belum menyadari . Berarti penyangkalan 

yang merupakan perwujudan dari defense mechanism yang dimunculkan 

oleh M.N merupakan bentuk dominasi dari ego.

2. Kebingungan identitas (identity confusion), ia menolak (<denial), ia 

mengalami kebingungan identitas dengan menghindar dari perasaan 

lesbian ke dunia luar (ouiside world) energi sebagian besar dihabiskan 

untuk menghindar dan bersembunyi dari perasaan lesbian. Maka 

penolakan (denial) merupakan wujud dari ego yang mendominasi dalam 

perilakunya tersebut.

3. Asumsi identitas (identity asumption) yaitu ketika ia menyukai sesama 

jenisnya jadi bukan menyadari lagi meiainkan menginginkan seorang 

perempuan untuk menjadi objek cinta dan objek seksual dengan 

konsekuensinya. Ketika hal ini terjadi maka id mendominasi.

4. Komitment dengan teman sesama jenisnya yang berada di dalam 

komunitas lesbian atau di luar komunitas lesbian. Ia merasa mendapat

kepuasan dan tidak mau untuk mengubah identitas seksualnya, dan 

kemungkinan besar melakukan hubungan intim. Jadi M.N sebagai seorang

13



lesbian lebih banyak didominasi oleh idnya, dimana id yang merupakan 

komponen biologis, berprinsipkan kesenangan (pleasure principle) dan 

berisikan kecemasan-kecemasan yang akhirnya direpresi di alam bawah 

sadar (unconciousness). Ketika id, mendominasi, ego menghadirkan 

defense-defense yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi sehingga 

prinsip kesenangan (pleasure principle) lelap berjalan. Jika bal ini lerjadi 

maka jelas superego tidak dapat menjalankan peranannya atau 

dikesampingkan untuk menghalangi impuls-impuls kesenangan dari id, 

dan lidak dapal mendorong ego untuk mengubah prinsip realita menjadi 

prinsip moralistis

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Perilaku

Perilaku secara umum dapat dinyatakan sebagai respon / reaksi individu 

terhadap stimulasi baik, yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. 

Perilaku manusia sangatlah kompleks dan mempunyai ruang lingkup yang 

sangat luas. Faktor penentu atau determinan perilaku manusia sulit untuk 

dibatasi sebab perilaku merupakan resultan dari berbagai faktor baik internal 

maupun eksternal (Ahyuni, 2010: 65 ).

Perilaku dipandang dari segi biologi adalah suatu aktivitas atau kegiatan 

organisme yang bersangkutan. Jadi perilaku manusia pada hakekatnya adalah 

suatu aktivitas daripada manusia itu sendiri.
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Adapun 4 alasan yang menyebabkan seseorang berperilaku yaitu .

a) Thougl and Feeling (pemikiran dan perasaan). Bentuk dari pemikiran dan 

perasaan ini adaJah pengelabuan, kepercayaan, sikap dan nilai-nilai.

b) Personal Reference (orang penting sebagai referensi). Orang-orang yang 

dianggap penting sebagai referensi seperti : guru, alim ulama, kepala 

suku, kepaJa desa, dan sehagainya.

c) Culture (kebudayaan) bentuknya seperti : perilaku norma, kebiasaan, 

nilai-nilai, dan penggunaan sumber-sumber didalam suatu masyarakat 

atau menghasilkan suatu pola hidup yang pada umumnya disebut 

kebudayaan.

d) Resources ( sumber-sumber ) yang termasuk dalam sumber disini adalah 

fasilitas, uang, waktu, tenaga keija, pelayanan, keterampilan dan 

sebagainya.

Menurut teori LawTence Green dikutip dari Notoatmodjo (2003)

dalam ( Ahyuni, 2010 : 54 ), bahwa perilaku seseorang ditentukan atau

dibentuk dari 3 faktor, antara lain :

1. Faktor predisposisi ( predisposing faetor ) yaitu yang terwujud dari 

dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai.

2. Faktor pendukung ( enabling faetor ) yaitu yang terwujud dalam 

lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas atau 

kesehatan.

sarana

3. Faktor pendorong ( reinforeing faetor ) yaitu yang terwujud dalam 

sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain.
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Menurut Notoatmodjo ( 2005 ) dikatakan bahwa perilaku dibagi

menjadi 2 yaitu:

Benluk pasif adalah respons internal yang terjadi di dalam diri manusia 

dan tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain, misalnya 

berpikir, tanggapan, atau sikap batin dan pengetahuan. Misalnya 

seorang ibu tabu bahwa imunisasi ilu dapat mencegah sualu penyakit 

tertentu meskipun ibu tersebut tidak membawa anaknya ke puskesmas 

untuk diimunisasi. Contoh lain seorang yang menganjurkan orang lain 

untuk mengikuti keluarga berencana meskipun ia sendiri tidak ikut 

keluarga berencana.

Dari kedua contoh tersebut terlihat bahwa ibu telah tahu gunanya 

imunisasi dan contoh kedua orang tersebut telah mempunyai sikap 

yang positif untuk mendukung keluarga berencana meskipun mereka 

sendiri belum melakukan secara konkret terhadap kedua hal tersebut. 

Oleh sebab itu perilaku mereka ini masih lerselubung (covert

1.

behaviour).

2. Bentuk aktif yaitu apabila perilaku itu jelas dapat diobservasi secara 

langsung. Misalnya pada kedua contoh di atas, si ibu sudah membawa 

anaknya ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lain untuk imunisasi 

dan orang pada kasus kedua sudah ikut keluarga berencana dalam arti 

sudah menjadi akseptor KB. Oleh karena perilaku mereka ini sudah 

tampak dalam bentuk tindakan nyata maka disebut overt behaviour. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan sikap
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adalah merupakan respons seseorang terhadap stimulus atau 

masih bersifat terselu'bung dan disebut coverlrangsangan yang

behaviour. Sedangkan tindakan nyala seseorang sebagai respons 

terhadap stimulus (practice) adalah merupakan overtseseorang

behaviour.

1.6.2 Seksual

Kata seksualitas berasal dari kata latin seksus yang berarti jenis kelamin.

Defenisi seksuaiitas dapat diuraikan ke daiamsex actdansex behavior. Seks 

act merupakan konsepsi seksual yang berkaitan dengan defenisi seksualitas

sebagai aktivitas persetubuhan untuk mengungkapkan rasa kasih sayang.

Sedangkan sex behavior adalah berkailan dengan psikologi, sosial, budaya dari

seksualitas seperti hal-hal mengenai ketertarikan pada erotisitas, sensualitas,

pornografi dan ketertarikan dengan lawan jenis.

Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki, 

yang sering disebut jenis kelamin (Suarta dalam Ahyuni, 2010 : 70). Seksualitas 

menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas yaitu dimensi biologis, sosial, 

perilaku dan kuil urai.

1.6.2.1 Tujuan Seksualitas

Tujuan seksualitas secara umum adalah meningkatkan kesejahteraan 

kehidupan manusia. Secara khusus ada dua tujuan seksualitas, yaitu :

b. Prokreasi (menciptakan atau meneruskan keturunan )

c. Rekreasi (memperoleh kenikmatan biologis / seksual)
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Kedua fungsi ini harus berjalan seiring. Berdasarkan pendekatan

ini sebagai 'bentuk 

manusia dalam

religius, Tuhan menggariskan kedua tujuan 

keseimbangan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oieh 

suatu ikatan pernikahan yang sah secara hukum negara dan agama.

1.6.2.2 Dimensi Pribadi Kaitannya dengan Seksualitas

Ada tiga eiemen dimensi pribadi terkait dengan seksualitas ( Qamariyah

dalam Ahyuni, 2010:70 ), yaitu :

a. Harga diri

Harga diri adalah konsep individu tentang dirinya yang 

menggambarkan pemaknaan tentang diri serta seberapa jauh kepuasan 

yang didapatkan dari gambaran tentang diri tersebut. Hal ini akan sangat 

mempengaruhi tingkah laku seseorang.

b. Keterampilan Komunikasi

Keterampilan komunikasi yaitu cara remaja mengekspresikan

keinginan pendapatnya tentang masalah-masalah yang berhubungan

dengan seksualitasnya. Bila remaja mampu mengkomunikasikannya

dengan baik maka akan mempermudah penanggulangan masalah

seksualitas yang dialaminya

c. Keterampilan Memutuskan

Sepanjang kehidupan banyak keputusan mengenai seksualitas 

harus diambil, misalnya perilaku seksual yang dipilih, memilih pasangan 

hidup, perencanaan kehamilan dan lain-lain.

yang
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1.6.2.3 Perkembangan Seksualitas

Perkembangan seksual remaja dapat ditelusuri melaiui tiga aspek yang

mendukung ( Qamariyah dalam Ahyuni, 2010. 73), yaitu .

a. Seksual Fantasi

Seksual awal remaja biasanya tidak lepas dari upaya untuk 

berfantasi mengenai segala seluk beluk masalah seksual sampai 

dengan mimpi basah. Ada berbagai alasan mengapa remaja melakukan 

fantasi seksual, yaitu untuk menikmati aktivitas seksual secara pribadi 

untuk menggantikan penyaluran seksual secara nyata, untuk mencoba- 

coba membangkitkan kepuasan seksual, dan untuk latihan sebelum 

perilaku seksual tersalurkan secara nyata.

b. Independensi

Kedekatan remaja dengan kelompok bermainnya sangat membantu 

dalam upaya mendapatkan support dan bimbingan dari perilaku yang 

dilakukan. Walaupun tidak dipungkiri bahwa kelompok bermain itu 

sendiri memiliki pola aturan, dan tuntutan perilaku yang dikehendaki. 

Namun remaja lebih memilih teman sebayanya sebagai pelarian 

keterikatan dari orang tua.

c. Reaksi Orang Tua

Sikap orang tua terhadap masalah seksual sangat berpengaruh 

terhadap seksual remaja. Bila orang tua mengagungkan keperawanan 

maka biasanya anak akan memiliki nilai yang sama mengenai 

keperawanan. Walaupun tidak semua orang tua memiliki sikap kaku
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dan keras terhadap perilaku seksual terhadap remaja, namun hampir 

sebagian besar orang tua tidak mau membiarkan anaknya memiiiki 

sikap seksual yang bebas, 

d. Sikap Positif Terhadap Seksualitas

Berkaitan dengan banyaknya anggapan masyarakat yang salah 

tentang seks itu tabu, jorok, seks untuk mendapatkan fasilitas/materi, 

dan sebagainya maka penting diluruskan kembali sikap masyarakat 

terhadap seks. Anggapan yang salah dapat berpengaruh terhadap 

perilaku, misalnya penyelewengan pemanfaatan seks dalam kehidupan 

serta gangguan fungsi seksual pada masa mendatang.

Oleh karena itu, sikap positif terhadap seks menjadi hal yang 

sangat penting. Berikut tingkah laku yang menunjukkan sikap positif

terhadap seksualitas :

1. Menempatkan seks sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

2. Tidak menganggap seks itu jijik, tabu atau jorok.

3. Tidak menjadikan candaan, bahan obrolan “murahan”.

4. Membicarakan dalam konteks ilmiah atau belajar untuk memahami 

diri dari orang lain serta pemanfaatan secara baik dan benar sesuai 

dengan fungsi dan tujuan seksualnya.

1.6.2.4 Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual adaiah perilaku seksual yang tidak lazim 

dilakukan. Penyebab penyimpangan seksual antara lain adalah pengaruh
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film-film porno, buku dan majalah porno ( Qamariyah dalam Ahyuni,

2010: 87 ). Beberapa keiainan seksuai atau yang disebut seks abnormal

sebagai berikut :

a. Masturbasi yaitu merangsang organ 

menggunakan aiat bantu atau tidak (tangan) sampai mencapai orgasme.

b. Sadisme yailu seks terangsang bila pelaku terlebih dahulu menyakiti 

pasangan terutama pada lelaki dan sedikit pada perempuan.

c. Masokisme yaitu keiainan seks dari sadisme yaitu dengan jalan 

menyakiti dirinya sendiri biasanya pasangan disuruh untuk melakukan 

tindakan sadis.

d. Eksibisionisme yaitu keiainan seks dengan jalan memperlihatkan aiat 

kelamin di tempat umum yang terdapat orang banyak.

e. Voyeurisme yaitu termasuk kelainan seks mengintip orang yang 

sedang telanjang atau setengah teianjang, seperti sedang mandi, tidur, 

ganti pakaian.

f. Transvetitisme yaitu kelainan seks pelaku suka memakai pakaian 

orang lain termasuk pakaian daiam.

g. Transeksual yaitu melakukan ganti kelamin ( genital ) karena merasa 

alat kelaminnya belum dapat merasakan seks secara puas dan 

merasakan jenisnya lebih puas.

h. Troillisme yaitu kelainan seks yang diderita oleh orang yang ingin 

dilihat saat ingin melakukan hubungan seks.

kelamin sendiri dengan
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i. Bestiality yaitu kelainan seks karena merasa kurang puas melakukan 

hubungan seks dengan manusia sehingga melakukannya dengan

binatang.

j. Homoseksual yaitu kelainan seks dengan menyukai sesama jenis.

1.6.3 Penyuka sesama jenis perempuan ( Lesbianisme )

Pada masyarakat Barat lesbianisme dikenal melalui Sappho yang 

hidup di Pulau Lesbos pada abad ke-6 Sebelum Masehi. Dia adalah tokoh 

memperjuangkan hak-hak wanita, sehingga banyak pengikut- 

pengikutnya. Akan tetapi, dia kemudian jatuh cinta kepada beberapa 

pengikutnya dan menulis puisi - puisi yang bernadakan cinta Menurut 

Sappho, maka kecantikan wanita itu tidak mungkin dipisahkan dari aspek 

seksualnya. Oleh karena itu, kepuasan seksual juga mungkin diperolehnya 

dari sesama wanita ( Jokie Siahaan, 2009:54 ).

yang

Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan pilihan

orientasi seksualnya kepada perempuan atau disebut juga perempuan yang

mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara

spiritual. Lesbianisme merupakan bentuk perilaku menyimpang suatu 

bentuk kelainan perilaku seksual yang dilakukan oleh dua individu yang 

berjenis kelamin sama yakni wanita dan wanita. Perilaku sosial ini tidaklah 

identik dengan perilaku seragam beberapa orang atau perilaku 

dipengaruhi pihak-pihak lain. Misalnya apabila seseorang terpengaruh oleh 

perilaku kelompoknya. Perilaku seseorang mungkin terpengaruh karena

yang
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keanggotaannya pada satu kerumunan dan kesadarannya akan keanggotaan 

tersebut. (Agustina, dalam Astry Budiarty, 2011:47 )

Akibatnya adalah adanya kemungkinan bahwa suatu peristiwa 

tertentu atau cara berperilaku tertentu dapat membangkitkan emosi dalam 

situasi kerumunan hal mana tidak akan terjadi, apabila individu dengan 

sepenuhnya menyadari keadaan dirinya. Hal tersebut tidak dengan 

sendirinya merupakan hubungan yang berarti antara perilaku pribadi dengan 

fakta bahwa yang bersangkutan merupakan anggota suatu kerumunan. 

Perilaku demikian yang merupakan reaksi terhadap perilaku sosial, terutama 

apabila perilaku tersebut tidak mempunyai orientasi yang dapat dianggap

serasi dengan taraf arti tertentu.

Perilaku yang mempunyai dasar afektif merupakan jenis perilaku 

yang menuntut pemenuhannya seketika terhadap dorongan tertentu dengan 

tujuan untuk membalas dendam, bersikap pasrah terhadap pihak lain, dan 

juga untuk menyalurkan ketegangan. Beberapa contoh perilaku yang secara 

mumi berkaitan dengan nilai-nilai, adalah perilaku manusia, tanpa 

memperhitungkan akibatnya, berusaha untuk mewujudkan hal-hal 

telah diyakininya (Astry Budiarty, 2011:47 ).

yang

Biasanya, perkembangan homoseksualitas tidak berlangsung terlalu 

lama, dan menjadi pola yang menetap, maka peristiwa ini sudah menjurus 

pada abnormalitas. Pada peristiwa yang sedemikian, juga pada peristiwa

23



-

yang lebih serius lagi, perlu orang meminta nasehat medis dan bimbingan 

kejiwaan pada seorang psikiater atau psikolog.

Ikatan Psikologi dan Psikiater Indonesia sudah menghapuskan 

homoseksualitas dan lesbianisme sebagai kelainan jiwa pada tahun 1973. 

Jadi lesbian adalah sehat secara kejiwaan / psikologis, mereka hanya 

memiliki orientasi seksual yang berbeda. Namun tentu saja kesehatan 

psikologis lesbian sangat dipengaruhi oleh kehidupan sosialnya. 

Dipengaruhi oleh tekanan dalam pengakuan / penerimaan identitas dirinya. 

Tekanan itu bisa datang dari diri sendiri, keluarga, komunitas, tempat kerja 

dan masyarakat. Itu sebabnya banyak lesbian yang merasa tertekan secara 

psikologis karena orientasi seksualnya. Ada yang merasa malu, tidak 

percaya diri, merasa bersalah, merasa tak berarti, merasa berbeda, dan lain-

lain ( Astry Budiarty, 2011:48 ).

1.6.3.1 Jenis-jenis Lesbian

Athena mengemukakan bahwa dalam kaiangan iesbian terdapat 

pembagian jenis peran pula, yakni:

a. Lesbian Butch: adalah tipe wanita yang mengadopsi peran iaki- 

laki seperti dalam relasi heteroseksual.

Lesbian Femme: adalah tipe wanita yang mengambil 

selayaknya wanita dalam peran heteroseksual.

Athena menambahkan bahwa kepuasan seksual pada golongan 

femme menjadi prioritas utama. Golongan butch lebih banyak memberi dan 

golongan femme lebih banyak menerima, begitu pula dengan tingkat

b. peran
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kepuasan dimana golongan butch hanya akan merasakan kepuasan jika 

pasangannya puas (Astry Budiarty, 2011:51-53 ) .

Orang yang menjadi lesbian tidak selalu memiliki ciri kuat yang 

membedakannya dengan orang yang tidak lesbian. Ciri yang sering muncul 

seperti memposisikan diri sebagai seorang pria, penampilannya sangat 

maskulin, memiliki hobi yang maskulin, posesif, menunjukkan 

ketertarikannya pada perempuan, memiliki ciri khusus yang menjadi 

kesepakatan kaumnya. Sebaliknya ciri lesbian yang berperan sebagai 

feminisme, biasanya penampilannya kaku, ketergantungan tinggi terhadap 

pasangannya, tidak mandiri, sering cemas, jaga jarak dengan wanita lain 

yang bukan pasangannya, sentimental, dan bersikap normal pada pria. Tapi

ini juga bukan ciri yang paten, atau tidak selalu muncul.

• Terdapat pengelompokan jenis lesbi yaitu Butch

Butch seringkah mempunyai stereotip sebagai pasangan yang lebih 

dominan dalam hubungan seksual. Bahkan kadang-kadang hubungan seksual 

antara Butch - Femme terjadi secara satu arah sehingga Butch lebih digambarkan 

sebagai sosok yang tomboy, agresif, aktif, melindungi dan lain-lain. Ada beberapa 

terminology yang sering dihubungkan dengan seorang lesbian. Butch atau popular 

dengan istilah Butcy seringkah mempunyai stereotype sebagai 

lebih dominan dalam hubungan seksual. Terkadang dalam hubungan seksualnya 

adalah satu arah sehingga butch lebih digambarkan sebagai sosok tomboy 

agresi, melindungi dan lain-lain.

pasangan yang

, aktif.
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diturunkan, bukan juga hasil dari intelegensi yang rendah atau karena

kerusakan otak ( Jokie M.S. Siahaan, 2009:106-109 ).

Berkaitan dengan teori tersebut diatas, ternyata menyebutkan bahwa 

seseorang yang bergaul dengan orang-orang yang berperilaku menyimpang, 

maka lambat laun akan mengakibatkan dirinya ikut dalam arus penyimpangan 

itu sendiri, dan jika digambarkan kondisi kaum lesbian saat ini, mengalami

perkembangan yang cukup pesat mengenai cara mereka bergaul dan

pembawaan mereka kedepan publik. Berbagai macam pola interaksi yang

ingin menunjukkan keberadaan merekapun dilakukan.
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Butch dapat dibagi diklasifikasikan dalam beberapa tipe antara lain:

L Soft Butch

Soft Butch seringkali digambarkan memiliki kesan yang lebih sedikit 

feminin dalam cara berpakaian dan potongan rambutnya. Secara emosional 

dan fisik tidak mengesankan bahwa mereka adalah pribadi yang kuat dan 

tangguh namun dalam konteks yang agak sedikit lembut.

2. Stone Butch

Stone Butch sering digambarkan lebih maskulin daiam cara 

berpakaian maupun dari potongan rambutnya. Mengenakan pakaian laki-laki, 

terkadang membebat dadanya agar terlihat lebih rata. Butch yang berpakaian 

maskuiin seringkali lebih berperan sebagai seorang laki-laki daiam 

berhubungan dengan kekasihnya. Berupa perhatian, rasa melindungi dan lain-

lain. ( Athena, dalam Astry Budiarty, 2011:51-53 )

Adapun teori perilaku menyimpang dilihat dari perspektif 

sosiologisnya, Edwin H. Sutherland, menamakan teorinya dengan Asosiasi 

Differensial atau biasa disebut dengan teori belajar atau teori sosialisasi, 

menyebutkan bahwa penyimpangan adalah konsekuensi dari kemahiran dan 

penguasaan atas sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma-norma yang 

menyimpang, terutama dari subkultural atau diantara teman-teman sebaya 

yang menyimpang. Adapun proposisi dari Teori asosiasi differensial yaitu 

bahwa perilaku menyimpang adalah hasil dari proses belajar atau yang 

dipelajari. Ini berarti bahwa penyimpangan bukan diwariskan atau
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1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berusaha memahami 

dan menafsirkan makna sualu peristiwa interaksi manusia dalam situasi 

tertentu menurut perspektif sendiri.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 

penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan 

obyek yang akan diteliti hal ini adalah perilaku menyimpang hubungan 

penyuka sesama jenis perempuan atau ies’bi di Kota Palembang. Data 

yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara

dengan melibatkan beberapa orang informan. Proses dalam melakukan

penelitian merupakan penekanan dalam riset kualitatif

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat kaum 

lesbian di lapangan. Kemudian peneliti membuat kategori perilaku sambil 

mengamati gejala-gejala yang terlihat daiam hubungan komunikasinya 

dengan beberapa narasumbernya. Selanjutnya peneliti mencatatnya dalam 

buku observasi.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang, Sumatera Selatan. 

Tepatnya berada di wilayah Benteng Kuto Besak ( BKB ), Kambang Iwak 

( KI ), dan tempat - tempat berkumpul komunitas Tkatan Anak Belok
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Bagan Kerangka Pemikiran

Penyuka sesama jenis perempuan atau lesbi 

di Kota Palembang

1
Teori asosiasi differential ( teori asosiasi yang bebeda )

oleh Edwin H. Sutherland.

penyimpangan bersumber dari pergaulan dengan kelompok yang 

lelah menyimpang. Penyimpangan diperoleh melalui proses alih budaya 

(cultural transmissiori). Melalui proses tersebut seseorang mempelajari 

penyimpangan, maka lama kelamaan ia pun akan tertarik dan mengikuti

pola perilaku yang menyimpang tersebut.

Perilaku menyimpang

Perilaku seksual penyuka sesama 
jenis perempuan atau lesbi

Sumber : Diolah dari Teori Differential Association ( dalam buku Perilaku 

Menyimpang oleh Drs. Jokic M. S. Siahaan, M.Si: 2009 )
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Sumatera Selatan (IABSS ) salah satunya di kawasan Internasional Plaza 

( IP ), Kfc Demang dan Kambang Iwak, Taman Polda, Cafe boloria di 

Kota Palembang. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah 

tersebut adalah setelah dilakukan pengamatan, ditemukan pasangan - 

pasangan lesbian di tempat — tempat tersebut. Lebih jauh, wilayah tersebut 

merupakan tempat pertemuan kaum lesbian untuk kemudian melakukan 

berbagai macam aktivitas lesbian antara pasangan lesbian yang satu 

dengan yang iainnya.

1.7.3 Batasan Konsep

Adapun batasan konsep daiam penelitian ini yaitu :

1. Perilaku seksual adalah perilaku yang muncul karena adanya dorongan

seksual. Bentuk periiaku seksual bermacam-macam mulai dari

bergandengan tangan, berpelukan, bercumbu, bercumbu berat sampai

berhubungan seks ( BKKBN, dalam Hafiedh Hasan 2009 ).

2. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan pilihan orientasi 

seksualnya kepada perempuan atau disebut juga perempuan yang 

mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau 

spiritual. ( Jokie Siahaan, 2009:54 )

secara

1.7.4 Unit Analisis Data

Unit anaiisis merupakan satuan-satuan yang menunjuk pada subjek 

penelitian. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah individu
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penyuka sesama jenis perempuan atau lesbian yang berada di Kota 

Palembang.

1.7.5 Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian ( Moleong, 

1999: 90). Teknik yang digunakan untuk menentukan informasi kunci 

(Key informan) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi, dilakukan 

secara snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data, yang pada awainya jumlahnya sedikit, lama - lama 

menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang 

sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan,

maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.

Dengan demikian jumlah sumber data akan semakin besar, seperti bola

salju yang menggelinding, lama - lama menjadi besar, adapun kriteria

untuk menentukan informan adalah :

Pelaku lesbian yang sudah pernah melakukan hubungan seksual.

Karena untuk mendapatkan data mengenai perilaku seks lesbi, maka 

peneiiti memilih pelaku iesbi yang melakukan hubungan iesbi, 

dapat dengan mudah mendapatkan informasi, apa saja yang mereka 

lakukan dalam melakukan hubungan seks sesama jenis.

agar
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1.7.6 Data dan Sumber Data

1.7.6.1 Data Primer

Data primer merupakan catatan mengenai ciri atau karakteristik 

dari objek amatan yang akan digunakan sebagai sumber intormasi utama 

dalam menjawab tujuan penelitian. Data ini berupa hasil yang diperoleh 

dari observasi dan wawancara mendalam (in-deplh inlerview) dengan 

informan yang memberikan keterangan dan informasi tentang fenomena 

sosial yang terkail dengan masalah penelitian seperti pedoman wawancara, 

rekaman selama wawancara, dan foto-foto penelitian.

1.7.6.2 Data sekunder

Adalah sumber data yang berupa data atau catatan mengenai ciri

atau karakteristik dari objek amatan yang relevan atau berkaitan dengan

objek amatan. Data ini merupakan pelengkap dari data yang sudah ada

sehingga memperkaya sumber informasi utama. Data sekunder ini berupa

studi pustaka seperti literatur terkait, media massa seperti Koran, Majalah, 

media Internet, Jurnal penelitian, dan Artikel yang berhubungan dengan 

penelitian yang dikaji.

1.7.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

Perilaku Menyimpang Hubungan Penyuka Sesama Jenis Perempuan Atau 

Lesbi, Studi Pada Perkumpulan Lesbi Di Kota Palembang adalah sebagai 

berikut:
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a. Observasi

Observasi ini dilakukan dengan cara melihat langsung

dilakukan oleh individu yangkelapangan bagaimana proses yang 

melakukan hubungan seksual sesama jenis perempuan atau lesbi.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi non participant. 

Hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan 

data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan 

terang, maka peneliti tidak di izinkan untuk melakukanterus

observasi.

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data 

dengan cara menyamar menjadi pacar ketua komunitas lesbi IABSS 

Kota Palembang, dan disaat memasuki lokasi penelitian dan peneliti 

berhasil menjalin hubungan dengan informan. Disaat melakukan

observasi peneliti melihat pasangan lebsbi yang melakukan beberapa

perilaku seksual diantanranya adalah bergandengan, berpelukan

bahkan berciuman. Peneliti juga mengamati interaksi antara lesbi yang

satu dengan yang lain, bagaimana cara mereka mendapatkan pacar,

cara mereka melakukan hubungan seks, dan cara mereka mengajak

seseorang menjadi lesbi.

Kemudian secara bertahap peneliti mulai memasuki tahap 

penggalian fenomena penelitian. Peneliti baru mulai mengadakan 

wawancara bebas (pertama kali melakukan perbincangan 

informal) mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian.

secara
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Dalam setiap wawancara sedapat mungkin harus dihindari wawancara 

bersifat formal, sebaiknya harus diciptakan suasana informal, 

alamiah dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada informan 

untuk mengungkapkan secara bebas pengalaman-pengalamannya

yang

b. Wawancara Mendalam

Wawancara mendaiafn (in-depth interview) merupakan suatu 

cara yang digunakan untuk mendapatkan data-data, informasi, ataupun 

keterangan yang lisan dari informan menyangkut permasalahan

penelitian (Usman dan Akbar, 2008). Wawancara mendalam ini

berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu

oleh peneliti sebagai pedoman sebelum bertatap muka langsung

dengan informan penelitian untuk memudahkan dalam penggalian

informasi. Proses wawancara dilakukan secara personal dan kelompok 

untuk menguatkan keterangan yang diperoleh dari informan yang satu

dengan yang lainnya.

Dalam pelaksanaan wawancara mendalam ini, pertanyaan 

penelitian terkadang dikembangkan dengan sendirinya sesuai dengan 

respon yang diperoleh dari informan selama wawancara. Dan hal-hal 

yang ditanyakan dalam penelitian ini yaitu pertanyaan — pertanyaan 

yang berhubunagn dengan bagaimana perilaku seksual sesama jenis 

perempuan atau lesbi.
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c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dengan mempelajari sumber - 

sumber terkait, seperti buku - buku panduan yang berkaitan dengan 

fokus peneiitian, misalnya 'buku - buku tentang perilaku menyimpang, 

patologi sosial kenakalan remaja, sosiologi keluarga, psikologi sosial, 

peijalanan hidup kaum lesbi, metode penelitian kualitatif, skripsi, 

jurnal, artikel, dan buku lainnya yang berhubungan langsung maupun 

tidak langsung terhadap fokus penelitian serta laporan penelitian yang 

telah ada sehingga dapat menunjang pelaksanaan penelitian.

1.7.8 Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk

yang mudah dibaca. Berawal dari interview (wawancara) dan studi 

kepustakaan peneliti melakukan analisis data secara kualitatif melalui 

teknik deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan 

dalam bentuk uraian yang disusun secara detail dan sistematis. Data yang 

diperolah kemudian dianalisis dengan data atau objek yang diteliti dan 

menginterpretasikan berdasarkan kerangka teori yang ada untuk 

memperoleh suatu kesimpulan.

Analisis dalam penelitian ini menurut Miles dan Heberman (1992), 

terdapat tiga tahap analisis data, yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian 

data dan tahap kesimpulan.
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1. Tahap Reduksi Data

Peneliti pada tahap ini memusatkan perhatian pada data lapangan 

yang telah terkumpul, yaitu hasil dokumentasi yang diperoleh di lapangan 

serta data hasil wawancara mendalam kepada informan. Data yang dipilih 

sesuai dengan pertanyaan penelitian akan disederhanakan dalam arti 

mengklasifikasikan data atas dasar tema-tema memadukan data yang 

tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan 

kemudian peneliti melakukan abstraksi data menjadi data uraian singkat.
-

2. Tahap Penyajian Data

! Peneliti pada tahap ini melakukan penyajian informasi melalui

bentuk teks naratif terlebih dahulu, yang berarti memudahkan peneliti

untuk menggambarkan perilaku menyimpang yang terjadi di Kota

Palembang.

3. Tahap Kesimpulan

Tahap ini dilakukan setelah semua data diperoleh untuk kemudian 

ditarik kesimpulannya. Bila dirasa kesimpulannya kurang pas, peneliti 

akan kembali mengumpulkan data ke lapangan. Peneliti melakukan cek 

ulang atas data-data yang telah diperoleh dari informan-informan.

36

f



Daftar Pustaka

Adiwikarta. Sudardja, M.A. 1988. “ Sosiologi Pendidikan : Isyu Dan Hipotesis 

Tentang Hubungan Pendidikan Dan Masyarakat ” Jakarta: Departemen 

Pendidikan Dan Kebudayaan.

” Sosiologi Pendidikan r>. Jakarta* Rineka Cipta.Ahmadi, H. Abu. 2007.

Bungin. 2003.“ Metode Penelitian Kualitatif Jakarta: Rajawali Press Bungin.

Gunawan, H.Ary. 2010. " Sosiologi Pendidikan: Suaiu Analisis Sosiologi Teniang 

Pelbagai Problem Pendidikan ” Jakarta: Rineka Cipta.

J.E. Sahepty. 1992. ” Teori Kriminologi Suaiu Pengantar ~ Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti.

Kartono, Kartini. 2031. ” Patologi Sosial 2 ( Kenakalan Remaja ) ” Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada.

Mala, Viya Yanti. 2004. “ Praktek Hubungan Lesbi Pada Narapidana Wanita 

(Studi Napi Wanita Di Lembaga Permasyarakatan Kias ( A 

Palembang) Palembang: FISIP UNSRI.

Moeloeng, Lexy. 2005. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya.

Perranasse, Syarifuddin. 2007. ” Mengenal KriminologJi Palembang: Unsri.
P

Santoso, Topo & Zulfa, Eva Achjani.2 001. ” Kriminologi Jakarta. PT.Raja 

Grafindo Persada.

Sarwono, Sarlito. 1983. ” Teori - Teori Psikologi Sosial Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persada.

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2005.” Psikologi Sosial ”. Jakarta: Balai Pustaka.

106



Siahaan. Jokie. M.S. 2009. ” Perilaku Menyimpang (Pendekatan Sosiologi) 

Jakarta: PT.lndeks,

Suhendi, Hendi & Wahyu, Ramdani, S.Ag. 2000. ” Pengantar 

Keluarga ” Bandung: CV .Pustaka Setia.

Sudarsono. 2004. ” kenakalan Remaja ” Jakarta:

Studi Sosiologi

PT. Rineka Cipta.

Soekanto, Soejono. 2004. ” Sosiologi Keluarga ” Jakarta: Rineka Cipta.

Sumber Lain :

Budiarty Astry. 2011.” Gaya Hidup Lesbian Makasar: Fisip Universitas 

Hasanuddin (<inmber:hitp7/repositorv.unhas.ac.id/handlc/J 23456789/166)

Ragil Nindi Kesuma. 2012.“ Pemaknaan Identifikasi Simbol Verbal Dan Non 

Verbal Pada Kaum lesbian Surabaya: Fisip Universitas Pembangunan 

Nasional Veteran, (sumber : http://eprints.upniatim.ac.id/id/eprint/3552)

Hasan, Hafiedh. 2009. u Pengaruh Pendidikan Seks Terhadap Perilaku Seksual 

Siswa Di Man Pakem Yogyakarta Yogyakarta: Universitas Islam 

Indonesia.
Hidayati Rohmi. 2007. ” Struktur Kepribadian Dalam Perspektif Psiknalisasi ” 

Malang: Psikologi Universitas Islam Negeri Malang, (sumber : lib.uin- 
m a i a n u. ac. i d/t iies ? s/a bst ract/03410081 -rohmi-htdavati.ps)

Tarigan, Megawati. 2011. ” Komunikasi Interpersonal Kaum Lesbian Di Kota 

Pontianak Kalimantan Barai Yogyakarta: Fisip Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran.
:

(sumber:repositorv.upnvk.ac.id/2121/l/skripsi.pdf)

http://id.wikdnedia.org/wiki/Homoseksiiaiitas ( diakses pada Hari Kamis, 29 November 
2012 pukul: 23.15 )

107

http://eprints.upniatim.ac.id/id/eprint/3552
http://id.wikdnedia.org/wiki/Homoseksiiaiitas


massofa.wordprcss.com/2008/03/28/tcori-tcon-umiim-tcntang-pcrilaku-mcnvimpang
(diakses pada hari kamis, 29 November 2012 pukul: 23.00 Wib )

palcmbang.tribunncws.com/26/02/201Q/pasangan-lcsbi-bawa-larikan-abg (diakses pada 

hari Minggu, 16 Desember 2012 pukul: 19.30 Wib)

budishia.wordpress.com/2010/06/15/homo-seksual-lesbianismeA diakses pada 

Minggu. 16 Desember 2012 )

108


