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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Coming Out 

1. Pengertian 

Coming out adalah proses pengenalan identitas seksual yang 

berpuncak pada kesadaran diri sendiri yang berorientasi sebagai 

seorang gay, lesbian, atau biseksual dan berbagi informasi ini 

dengan orang lain (Diamond dkk, Bettina, 2010). Coming out juga 

dikenal sebagai pengungkapan diri kepada lingkungan secara 

bertahap bahwa mereka adalah seorang homoseksualitas dan dapat 

dilakukan pada saat masa kanak-kanak, remaja, atau saat dewasa 

(Drescher dkk, Wahyu, 2007). 

2. Tahapan Coming Out 

Coming out atau pengungkapan diri kepada lingkungan 

secara bertahap bahwa mereka adalah seorang homoseksualitas 

dapat dilakukan oleh individu pada masa kanak-kanak, remaja atau 

saat dewasa (Drescher dkk, Wahyu, 2007). 

Tahapan coming out yaitu: 

1) Recognition of Being Homosexsual (tahapan yang terjadi pada 

masa kanak-kanak atau saat remaja di masa pengalaman yang 

mungkin dirasakan adalah perasaan bingung, merasa sendiri dan 

sepi, serta merasa tidak nyaman). 



12 
 

 

 

2) Getting to Know Other Homosexsual (tahapan dimana individu 

kemudian akan berusaha mencari tahu siapa lagi orang lain yang 

menjadi seorang homosexsual selain dirinya dan berusaha 

membangun relasi yang romantik dan bersifat seksual). 

3) Telling Family and Friends (tahapan dimana individu memberi 

tahu keluarga dekat dan sahabat-sahabatnya mengenai identitas 

seksualnya untuk mendapatkan dukungan sosial). 

4) Complete Openness (tahapan dimana individu berusaha untuk 

memberi tahu rekan kerja, teman kuliah, dan sebagainya, 

dimana pencapaian tahap ini akan membuat individu 

memperoleh perasaan diterima secara sehat atas apapun 

orientasi dan identitas seksual mereka) (King, dalam Papalia 

dkk, 2004). 

3. Faktor Pengaruh Untuk Melakukan Coming Out 

Menurut Cain (dalam Patrick dkk, 2003), bahwa ada beberapa 

alasan kenapa orang memilih untuk tidak melakukan pengungkapan 

tetapi malah menyembunyikan identitas seksualnya yaitu: 

1. Adanya kepercayaan bahwa pengungkapan yang tidak sesuai 

atau relevan dengan situasi. Sebagai contoh, beberapa orang 

untuk berbagi orientasi seksual mereka dengan orang tua yang 

telah putus asa untuk berdiskusi mengenai hal-hal seksual 

apapun. 
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2. Beberapa orang memilih untuk menyembunyikan homoseksual 

mereka untuk menghormati kepentingan lainnya. 

3. Beberapa orang tidak memberitahukan orientasi seksual mereka 

karena mereka tidak memiliki sumber daya emosional yang 

diperlukan untuk menghadapi tantangan setelah pengungkapan. 

Misalnya, mereka tidak memiliki keterampilan manajemen 

stress yang medukung untuk menangani penolakan dan 

kemarahan dari orang lain setelah melakukan coming out. 

Beberapa orang memilih untuk tidak melakukan coming out 

karena kekhawatiran bahwa orang-orang akan menyebarkannya. 

4. Keuntungan dan Kerugian Coming Out 

Menurut Herek, (dalam Patrick dkk, 2003), terdapat keuntungan 

dan kerugian orang melakukan coming out. Keuntungannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Kesejahteraan Psikologis 

Mempertahankan sebuah rahasia tentang aspek penting dari 

identitas seseorang berbanding terbalik dengan kesejahteraan 

psikologis. Jadi, bila melakukan coming out maka dapat 

meningkatkan harga diri seseorang dan dapat menurunkan stress 

serta dapat meningkatkan kesadaran akan dirinya sendiri karena 

tidak lagi menyimpan rahasia dari identitas seseorang. 
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2. Hilangnya perilaku beresiko 

Beberapa orang memilih untuk mengumumkan orientasi 

seksual mereka karena dapat mengontrol dirinya atau tidak 

tertutup dengan lingkungan dan mencegah perilaku bunuh diri 

atau pengasingan. 

3. Memfasilitasi hubungan interpersonal 

Seseorang melakukan coming out untuk menyelesaikan 

masalah interpersonal. Salah satu contoh spesifik yaitu untuk 

menghindari pertanyaan yang konstan tentang keberadaan 

seseorang ketika diam-diam terlibat dalam dunia gay atau 

lesbian. 

4. Meningkatkan keterkaitan dalam hubungan. 

Melakukan coming out dapat meningkatkan kedekatan dalam 

hubungan yang renggang karena penutupan rahasia serta dapat 

mencegah atau menghindari hasil buruk yang mungkin terjadi 

dengan tidak sengaja menemukan bahwa seseorang itu adalah 

gay. 

Selain itu terdapat juga kerugian dari coming out adalah sebagai 

berikut: 

1. Kerugian Fisik 

Media berita secara berkala melaporkan kejahatan kebencian 

berdasarkan orientasi seksual. Kebanyakan seseorang yang 
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sudah mengakui atas orientasi seksualnya mendapatkan 

kekerasan fisik. 

2. Penghindaran Sosial oleh Orang Lain dan Ketidaksetujuan 

Sosial 

Banyak anggota masyarakat umum dapat memilih untuk 

menghindari orang-orang yang telah mengungkapkan orientasi 

seksualnya. Pengalaman ketidaksetujuan sosial dapat 

berdampak negatif terhadap harga diri orang-orang yang telah 

melakukan coming out. Dampak yang lebih besar adanya 

diskriminasi dalam pekerjaan dan perumahan. 

B. Konflik Interpersonal 

1. Pengertian 

Konflik merupakan bagian dari setiap hubungan 

interpersonal. Salah satu kesulitan dalam menangani konflik 

interpersonal adalah bahwa orang sering berpikir bahwa jika 

mereka mengalami konflik dalam persahabatan atau hubungan yang 

romantis itu berarti ada sesuatu yang salah atau ancaman bagi 

hubungan jika perbedaan ini dibesarkan dalam berdiskusi. Konflik 

interpersonal adalah perbedaan atau ketidaksetujuan terhadap 

beberapa indvidu seperti teman dekat, pasangan, anggota keluarga, 

atau partner kerja (Devito, 2007). 
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Konflik interpersonal juga dapat diartikan sebagai suatu 

situasi antara dua individu dimana perilaku atau tujuan individu 

terganggu atau terhalang oleh orang lain yang biasanya timbul 

akibat pertentangan kepentingan atau ketidaksepakatan pendapat 

(Dayakisni, dalam Dwi dkk, 2012). 

2. Penyebab Konflik Interpersonal 

Menurut Devito 2007, penyebab konflik interpersonal adalah 

sebagai berikut: 

1. Perbedaan individu yang meliputi pendirian dan perasaan 

Individu dengan individu yang lain memiliki kepribadian 

yang berbeda. Perasaan yang kuat akan mempengaruhi 

pendirian seseorang. Misalnya kakaknya menginginkan adiknya 

untuk menjadi seorang dokter tetapi adiknya tidak mau karena 

adiknya lebih suka pada seniman dan ingin menjadi pelukis 

yang hebat. Maka kedua kakak adik tersebut dapat 

menimbulkan konflik interpersonal. 

2. Perbedaan latar belakang dan kebudayaan 

Budaya dan lingkungan seseorang itu tinggal dapat  

mempengaruhi alasan seseorang untuk berkonflik dan 

menentukan bagaimana cara yang tepat dan pantas untuk 

menangani konflik. Misalnya pernikahan sesama jenis di Inggris 

dilegalkan tetapi di Indonesia tidak dilegalkan. 
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3. Perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok 

Setiap orang pasti memiliki kepetingan-kepentingan yang 

berbeda untuk menuju keinginan yang dicapainya. Misalnya 

para pekerja toko sedang merencanakan liburan tetapi manajer 

toko tidak mengijinkan untuk liburan. 

4. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam 

masyarakat 

Perubahan nilai-nilai dan norma-norna yang cepat dan 

mendadak dalam masyarakat dapat memicuh konflik. Misalkan 

desa menjadi kota yang kemudian nilai dan norma bergeser 

menjadi lebih modern maka akan ada kesenjangan dan 

ketimpangan dalam masyarakat desa tersebut. 

Penyebab konflik interpersonal menurut Dayaksini (dalam Dwi dkk, 

2012) antara lain ialah: 

1. Adanya perbedaan dalam kebutuhan, nilai-nilai, dan tujuan. 

2. Langkanya sumber daya seperti kekuasaan, pengaruh, uang, 

waktu, ruang, popularitas, dan posisi. 

3. Adanya persaingan. 

C. Homoseksual 

1. Pengertian 

Menurut Kartono, (dalam Mertania, 2010), homoseksual 

merupakan kecenderungan memiliki hasrat-hasrat seksual atau 



18 
 

 

 

mengadakan hubungan dengan anggota dari jenis kelamin yang 

sama. 

2. Macam Homoseksual 

Terdapat dua jenis homoseksual yaitu gay dan lesbian. Gay 

adalah pria yang tertarik pada semua kaum adam dan lesbian adalah 

wanita yang tertarik pada semua kaum hawa (Munchar, dalam 

Mertania, 2010). Lesbian adalah perempuan yang mempunyai 

orientasi seksual terhadap perempuan. Orientasi seksual disini 

artinya bahwa seorang lesbian itu hanya bisa suka atau mencintai 

sesama jenisnya (yaitu perempuan) dalam hal ini melibatkan 

perasaan sayang atau cinta, termasuk juga didalamnya yaitu relasi 

intimasi (hubungan seksual) diantara mereka. Kata “lesbian” diambil 

dari sebuah nama pulau, tempat dimana seorang penyair wanita dari 

Yunani yang bernama Sappo menjadi kepala sekolah pada sebuah 

sekolah perempuan di Mytine pada abad ke-6 SM, yaitu pulau 

Lesbos. Sementara itu, orang Yunani sendiri menyebutnya 

homoseksualitas wanita dengan “Tribade”, dari kata tribein yang 

artinya menggosok (Herlinatiens, dalam Mertania, 2010). 

Dalam dunia lesbian, ada istilah popular yaitu sentul dan 

kantil. Julukan “sentul” diberikan kepada lesbian yang berperan 

sebagai suami dan “kantil” untuk lesbian yang berperan sebagai istri 

(Barris, dalam Mertania, 2010). Istilah lain yang bersifat universal 
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adalah Butch dan femme. Butch lebih memilih memperlihatkan sisi 

maskulin daripada sisi feminim diri. Sedangkan femme adalah 

seorang yang mengakui status homoseksual dalam dirinya dengan 

menggunakan segala ciri kewanitaannya atau feminim. 

3. Faktor yang Berpengaruh Homoseksual 

1. Faktor Herediter 

Adanya faktor bawaan, misalnya ketidakseimbangan 

hormon-hormon seks, kapasitas dasar fisiologis dari setiap 

makhluk untuk merespon berbagai rangsangan atau konstribusi 

susunan sistem saraf pusat yang kurang sempurna. 

2. Pengaruh Lingkungan 

Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak 

menguntungkan bagi perkembangan seksual, misalnya pola 

asuh dan lingkungan terdekat yang berpengaruh pada individu 

untuk menstimulir perilaku homoseksual. 

3. Pengalaman Traumatis 

Adanya pengalaman buruk pada masa lalu yang terus 

melekat dalam benaknya, sehingga menimbulkan kebencian 

atau pengaruh-pengaruh keadaan pada pengalaman-pengalaman 

tertentu. 
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4. Mencari Kepuasan Relasi Homoseksual 

Adanya peristiwa yang mengakibatkan seseorang mengalami 

pengalaman seksual untuk pertama kalinya dengan sesama 

jenis, sehingga seseorang mencari kepuasan homoseks karena ia 

pernah menghayati pengalaman homoseksual yang 

menggirahkan pada masa remaja. 

D. Kerangka Berpikir 

Manusia dan kehidupannya merupakan suatu fenomena yang paling 

menarik untuk dibahas. Semua keunikan dan tingkah laku manusia 

dapat diangkat menjadi sebuah berita yang menarik, tidak terkecuali 

upaya manusia dalam mengaktualisasikan diri mereka. Manusia 

diyakini sebagai makhluk yang bebas dan kebebasan itu adalah modal 

dasar untuk hidup sebagai individu yang otentik (menjadi diri sendiri) 

dan bertanggung jawab (Abidin, 2009). Banyak cara yang biasa 

ditempuh oleh manusia untuk menunjukkan kepada masyarakat tentang 

keeksistensiannya dan mereka dapat menjadi manusia yang 

bertanggung jawab, sehingga dapat diakui keberadaanya, yang salah 

satunya adalah fenomena homoseksual yang ingin diakui keberadaanya 

sebagai homoseksual dan dapat bertanggung jawab dalam kehidupan 

bermasyarakat. Fokus penelitian ini adalah lesbian yaitu wanita yang 

tertarik pada semua kaum hawa. Di dalam prosesnya, tidak bisa 

dipungkiri bahwa pada awal pencarian jati diri atau pengungkapan diri 
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melalui tahap-tahap Coming Out sebagai seorang lesbian, banyak 

konflik batin bahkan konflik dengan orang lain yang terjadi pada diri 

individu yang salah satuya adalah konflik interpersonal. Penelitian ini 

lebih menekankan pada konflik interpersonal yang terjadi dalam proses 

pencapaian pengungkapan diri individu sebagai seorang lesbian yang 

sesuai tahap Coming out guna mendapatkan aktualisasi diri, jati diri, 

dan dapat diakui keberadaanya menjadi manusia yang sukses tanpa 

harus mendiskriminasikan atau dipandang sebagai hal yang negatif. 

Jadi, peneliti ingin melihat konflik atau pengalaman yang dialami serta 

yang terjadi pada individu tersebut selama dalam proses coming out 

untuk mengakui identitas seksualnya yaitu menjadi seorang lesbian 

hingga mendapatkan pasangan. 



 

 

 

 


