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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan akan membahas mengenai gambaran atau informasi 

mengenai latar belakang penelitian ini, dengan memperlihatkan kesenjangan (gap) 

pada fenomena yang terjadi di masyarakat.  

1.1 Permasalahan 

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang senantiasa tumbuh, hidup, dan 

berkembang di lingkungannya membutuhkan individu lain untuk berinteraksi. 

Hubungan komunikasi antar individu dapat disebut sebagai interaksi sosial yang dapat 

terjadi secara langsung  dengan bertatap muka maupun tidak langsung  melalui 

perantara (Bungin, 2006). Hal ini sejalan dengan pendapat Rakhmahappin dan 

Prabowo (2014) yang menyatakan bahwa pada dasarnya hakikat manusia sebagai 

individu berperan sebagai makhluk sosial yang akan membentuk sebuah struktur 

ataupun sistem masyarakat. Struktur dan sistem masyarakat tersebut memiliki nilai 

ataupun norma yang akan menjadi landasan maupun pedoman hidup bagi setiap 

individu di lingkungannya. Pancasila merupakan ideologi yang diambil dari pikiran, 

gagasan dan penilaian falsafah yang dianut dan dijadikan sebagai dasar dan patokan 

dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sebagai masyarakat yang beragama, 

Ketuhanan Yang Maha Esa, dijadikan sebagai sila pertama yang mengandung nilai 

religius dan ketaqwaan kepada - Nya. Meskipun di Indonesia memiliki lima agama 

yang diakui secara sah, pada dasarnya setiap agama tersebut mengajarkan kebaikan. 
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Seseorang dapat dikatakan menjunjung tinggi nilai ketuhanan bila bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan mengikuti ajaran sesuai dengan nilai agama yang dipercayai. 

Namun disisi lain, saat ini banyak sekali tindakan individu yang tidak sejalan dengan 

nilai – nilai yang ada di dalam masyarakat. 

Fenomena hubungan sesama jenis di tengah masyarakat dunia, khususnya 

Indonesia menjadi kontra untuk tidak mendukung dengan keberadaan individu yang 

melakukan hubungan sesama jenis di lingkungannya. Menurut Dede Oetomo (2001) 

alasan mengapa masyarakat Indonesia kontra terhadap perilaku hubungan sesama jenis 

di lingkungannya karena menilai hubungan sesama jenis adalah orientasi seksual yang 

tidak sesuai dengan norma - norma dan nilai agama yang berada di masyarakat. 

Menurut Wedanthi dan Fridari (2014), menyatakan bahwa homoseksual  merupakan 

salah satu bentuk abnormalitas dalam perilaku seksual dan dianggap bertentangan 

dengan kaidah agama, norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Menurut Harahap 

(2016) salah satu perspektif yang menjadi titik penting di dalam perdebatan LGBT di 

Indonesia, yaitu perspektif agama yang menjelaskan bahwa menurut setiap agama 

homoseksual termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, norma 

susila dan bertentangan pula dengan aturan tuhan dan fitrah manusia (human nature).   

Pada umumnya di lingkungan masyarakat hanya membolehkan hubungan yang 

sifatnya heterogen (berbeda jenis kelamin) bukan hubungan yang homogen (berjenis 

kelamin sama). Hal ini sejalan dengan pendapat Darmayanti dan Sumitri (2018), 

orientasi seksual yang lazim ada dalam masyarakat adalah heteroseksual sedangkan 

homoseksual oleh masyarakat dianggap sebagai penyimpangan orientasi seksual. 
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Selain itu, tidak ada satupun agama di Indonesia yang melegalkan hubungan sesama 

jenis. Menurut Pradana (2012) perilaku seksual sesama jenis dilarang karena 

bertentangan dengan nilai dan norma yang ada pada masyarat. Hal ini menjadi masalah 

karena pada dasarnya tujuan utama pada perilaku sesksual adalah reproduksi, sehingga 

perilaku seksual sesama jenis ini dapat menjadi ancaman dan menghambat bagi 

kelangsungan hidup manusia. 

Secara umum, homoseksual diartikan sebagai hasrat seksual dengan sesama 

jenis, dimana hubungan sesama pria dinamakan gay dan hubungan sesama wanita 

disebut lesbi. Menurut Purnama (2017) jumlah penganut homoseksual termasuk LGBT 

(Lesbi, Gay, Bisex, Transgender) di Indonesia semakin meningkat. Fenomena ini 

didukung oleh data Kementerian Kesehatan dalam Aripin (2016)  menyebutkan bahwa 

terdapat 1.095.970 gay yang tersebar di seluruh Indonesia.  Jumlah ini naik 37% dari 

tahun 2009.  Peningkatan jumlah populasi LGBT tersebut, menyebabkan keresahan di 

masyarakat. Hasil sebuah survey yang dilakukan oleh Pew Research Center (2013) 

menunjukkan hasil penelitian hanya terdapat 3% responden dari populasi penelitian di 

Indonesia yang mendukung homoseksualitas, sisanya menolak keras. Pandangan 

negatif yang dimiliki oleh masyarakat dikarenakan perilaku homoseksual yang 

dilakukan kelompok penyuka sesama jenis, merupakan periliaku yang menyimpang 

dan tidak sesuai dengan norma sosial yang terdapat di masyarakat Indonesia (Azizah, 

2013). 

Fenomena perilaku seksual ini akan dibahas menggunakan teori disonansi 

kognitif. Disonansi kognitif adalah kondisi kesenjangan yang terjadi antara yang 
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dipercayai baik nilai, pemikiran, dan kepercayaan dengan apa yang dilakukannya. 

Menurut Khakim dan Imron (2011) disonansi adalah perasaan ketika individu memiliki 

komitmen pada dirinya untuk melakukan suatu tindakan, namun tindakannya tidak 

konsisten dengan perilaku dan kepercayaan yang mereka percayai. Pada kasus ini 

disonansi terjadi karena perilaku hubungan seksual sesama jenis tidak sesuai dengan 

nilai – nilai yang dianut baik secara individu, ataupun nilai – nilai yang dianut dalam 

masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Festinger  (dalam  Sarwono,  2010) yang 

menjelaskan bahwa  disonansi kognitif dapat  terjadi  dari  beberapa  sumber, 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Inkonsistensi antar logika berpikir satu pada diri individu. 

2. Nilai  budaya. 

3. Pendapat umum / opinion. 

4. Pengalaman  masa lalu. 

Pada fenomena perilaku seksual sesama jenis, kesenjangan terjadi akibat 

pertentangan norma dan nilai yang di percayai dengan pengalaman seksual sesama 

jenis yang mereka lakukan. Kesenjangan tersebut dipicu karena terdapat dua informasi 

yang bertentangan dalam diri individu. Hal ini sejalan dengan pendapat Festinger 

dalam Mowen dan Minor (2002) yang menyatakan bahwa disonansi kognitif adalah 

ketidak sesuaian yang terjadi antara dua elemen kognitif yang tidak konsisten dan 

menyebabkan ketidak nyamanan psikologis. Kondisi disonansi kognitif pada individu 

akan menimbulkan masalah baru, jika dibiarkan. Menurut Kusumawardani (2017) 

yang menyatakan bahwa kondisi disonansi kognitif ini dapat menyebabkan ketidak 
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nyamanan psikologis pada diri seseorang. Semakin lebar kesenjangannya, maka akan 

semakin menderitalah orang tersebut. Sehingga menurut Schiffman dan Kanuk, dalam 

Japariyanto (2006), menjelaskan bahwa seseorang memiliki sifat untuk cenderung 

berusaha untuk mengurangi kesenjangan atau disonansi yang terjadi dengan cara 

merubah sikap mereka agar sesuai dengan perilakunya. Pada fenomena perilaku 

hubungan seksual sesama jenis, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor 

– faktor apa saja yang berhubungan dalam pembentukan disonansi kognitif pada diri 

individu. Sehingga, fakor – faktor ini dapat menjadi masukan dalam penyelesaian 

masalah yang terjadi pada diri individu untuk melakukan perubahan sikap apa yang 

tepat dalam mengurangi disonansinya. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa disonansi 

kognitif dapat terbentuk sebelum ataupun sesudah keputusan dilakukan. Disonansi 

sebelum keputusan dilakukan terjadi ketika terdapat elemen kogntit yang tidak sesuai 

satu dengan yang lainnya (Festinger dalam Mowen, 2002). Hal ini sejalan dengan 

penelitian Christanti (2017) mengenai pilihan pengungkapan diri sebagai kaum 

homoseksual, Khakim (2011) dan Chendriani (2013) mengenai pemilihan program 

study di Universitas.   

Sementara, disonansi yang terjadi setelah keputusan dilakukan disebut sebagai 

Post purchase Dissonance. Post purchase Dissonance adalah kondisi ketidaksesuaian 

psikologis seperti pengetahuan, sikap, norma, nilai yang ada pada diri individu atas 

keputusan yang dibuat (Festinger dalam Mowen, 2002). Kesenjangan tersebut dapat 

meneyebabkan disonansi kognitif pada individu. Hal ini sejalan dengan penelitian 
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Japarianto (2011) mengenai pasca pembelian mobil avanza, Sweeney (2000) 

pembelian furniture, Joni dan Sutarmanto (2017) mengenai disonansi kogknitif gay 

terkait budaya patrilineal 

Hal yang menjadi perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terdapat pada fenomena yang diteliti. Fenomena perilaku seksual hubungan sesama 

jenis dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui faktor – faktor pembentuk 

disonansi kogntif masih belum pernah diteliti sebelumnya. Sehingga diharapkan 

penelitian ini dapat menjadi lebih komprehensif untuk mencati tahu faktor – faktor apa 

saja yang dapat membentuk disonansi kognitif pada fenomena hubungan seksual 

sesama jenis. Hasil resume penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1, sebagai 

berikut : 
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Tabel 2.1. Daftar Hasil Penelitian Terdahulu. 

Judul Penelitian / 

Penulis / Tahun 

Penelitian 

Metode 

penelitian 

Hasil Penelitan Faktor Pembeda dengan 

penelitian yang dilakukan 

Prasetyo,  (2019) 

Kelemahan 

Disonansi kognitif 

pada tahapan 

pengungkapan diri 

kaum homoseksual 

dewasa awal. / Vien 

Sensia Rina 

christanti / 2017. 

Pendekatan 

kualitatif / 

Wawancara 

kepada dua 

orang gay dan 

dua orang 

lesbian / analisis 

konten. 

Disonansi kognitif muncul 

dalam lima tema kognisi, 

yaitu  membangun 

hubungan intim, krisi 

psikososial, hubungan 

mutualisme, stigma yang 

dirasakan, dan stigma yang 

diinternalisasikan. 

Terdapat dua tema kogniti 

yang tidak mengalami 

disonansi, yaitu proses 

utama dan patologi inti. 

Fenomena dan variabel 

yang diteliti sebelumnya, 

lebih fokus kepada tahapan 

pengunkapan kaum 

homoseksual. Sementara 

penelitian ini membahas 

mengenai disonansi setelah 

melakukan hubungan 

seksual sesama jenis. 

Pendekatan penelitian 

sebelumnya menggunakan 

kualitatif. 

Hasil yang diperoleh 

tidak dapat 

digeneralisasi pada 

setiap sampel penelian, 

dan terdapat 

kemungkinan 

perubahan perilaku 

dari objek yang diteliti 

pada saat pengambilan 

data kualitatif. 

Analisis 

pembentukan 

disonansi kognitif 

konsumen pemilik 

mobil toyota avanza / 

Edwin Japarianto / 

2006. 

Pendekatan 

Kuantitatif / 

Survey kepada 

300 orang 

responden yang 

membeli mobil 

toyota avanza / 

analisis faktor. 

Analisa faktor hasil 

penelitian memunculkan 1 

faktor pada setiap dimensi. 

Faktor utama pembentuk 

disonansi pada dimensi 

emotional adalah pilihan 

tepat, dimensi wisdom of 

event adalah keputusan 

tepat, dan dimensi concern 

over the deal adalah 

persetujuan tepat. 

Fenomena yang diteliti 

sebelumnya adalah 

disonansi pada pembelian 

mobil avanza di surabaya. 

Sedangkan pada penelitian 

ini membahas perilaku 

hubungan seksual sesama 

jenis. 

Pada penelitian ini 

tidak memberikan 

ukuran pasti mengenai 

disonansi yang terjadi 

pada konsumen 

pemilik mobil avanza 

apakah tinggi atau 

rendah. 
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Lanjutan Tabel 2.1. Daftar Penelitian Terdahulu 

Judul Penelitian / 

Penulis / Tahun 

Penelitian 

Metode 

penelitian 

Hasil Penelitan Faktor Pembeda dengan 

penelitian yang dilakukan 

Prasetyo,  (2019) 

Kelemahan 

Cognitive 

Dissonance after 

Purchase : A 

Multidimensional 

Scale / Jillian C. 

Sweeney, Douglas 

Hausknecht dan 

Geoffrey N. Soutar 

/ 2000 

Pendekatan 

kualitatif & 

kuantitatif / 

Survey dan 

wawancara / 

analisis konten 

analisis, analisis 

faktor 

Konseptualisasi konstruk, 

mengakui bahwa disonansi 

tidak hanya bersifat kognitif, 

tetapi juga memiliki komponen 

emosional, konsisten dengan 

deskripsi awal Festinger tentang 

disonansi sebagai keadaan 

psikologis yang tidak nyaman. 

Terdapat tiga dimensi yang 

diukur dalam penelitian ini, 

yaitu emotional, wisdom of 

event dan concern over the deal. 

Dimensi tersebut, terbentuk dari 

22 faktor yang membentuk 

disonansi kognitif pada 

individu.  

Fenomena yang dianalisis pada 

penelitian terdahulu adalah 

disonansi pada pembelian 

barang furniture. Sedangkan 

pada penelitian ini membahas 

fenomena perilaku hubungan 

seksual sesama jenis 

Tidak 

mempertimbangkan 

faktor – faktor 

eksternal dalam 

pembentukan 

disonansi kognitif 

pada diri individu 

Disonansi kognitif 

mahasiswa dalam 

memilih progam 

studi manajemen di 

stienu jepara / M. 

Farid khakim dan 

Much. Imro / 2011. 

Pendekatan 

kuantitatif / 

Survey dilakukan 

kepada 65 

mahasiswa 

majemen di stienu 

jepara / Analisis 

faktor. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pada dimensi emosional 

terbentuk menjadi 4 faktor, 

sementara untuk wisdom of 

event dan concern over the deal 

hanya dapat terbentuk satu 

faktor saja.  

Fenomena yang dianalisis pada 

penelitian terdahulu adalah 

disonansi mahasiswa tehadap 

pemilihan program studi 

managemen. Sedangkan pada 

penelitian ini membahas 

fenomena perilaku hubungan 

seksual sesama jenis. 

Pada penelitian ini 

tidak memberikan 

ukuran pasti 

mengenai disonansi 

yang terjadi pada 

konsumen pemilik 

mobil avanza apakah 

tinggi atau rendah. 
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Lanjutan Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

Judul Penelitian / Penulis / 

Tahun Penelitian 

Metode 

penelitian 

Hasil Penelitan Faktor Pembeda 

dengan penelitian 

yang dilakukan 

Prasetyo,  (2019) 

Kelemahan 

Disonansi Kogknitif Gay 

Terkait Budaya Patrilineal di 

Bali / I Dewa Ayu Maythalia 

Joni & Hadi Sutarmanto / 

2017. 

Pendekatan 

Kualitatif /   

Wawancara 

kepada dua orang 

responden, dipilih 

dengan teknik 

konstruk 

operasional / 

pendekatan 

fenomenologi. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa adanya perbedaan 

disonansi kognitif dan upaya 

mengatasi disonansi dalam diri 

individu dalam subject 

peneltian sesuai  dengan latar 

belakang dan sumber penyebab 

disonansi kognitifnya. 

Fenomena dan variabel 

yang diteliti 

sebelumnya, lebih 

fokus pada budaya 

patrilineal. Sementara 

penelitian ini 

membahas mengenai 

disonansi setelah 

melakukan hubungan 

seksual sesama jenis. 

Pendekatan penelitian 

yang berbeda. 

Hasil tidak dapat 

digeneralisasi pada 

sampel pada 

penelian.  

Upaya - upaya pengurangan 

disonansi kognitif melalui 

komunikasi interpersonal (studi 

kasus pemilihan konsentrasi 

studi public relations 2011 / 

2012 program studi ilmu 

komunikasi – Fisip universitas 

atma jaya yogyakarta) / Tirsa 

Stephanie Chendriawan / 2013 

Pendekatan 

Kualitatif / 

Wawancara 

kepada empat 

orang mahasiswa 

atmajaya jurusan 

public relation / 

studi kasus. 

Subjek penelitian berupaya 

untuk mencari informasi guna 

menambah keyakinan dalam 

mengurangi disonansi kognitif 

yang terjadi. Upaya 

komunikasi interpersonal yang  

dilakukan bersama dengan 

orang-orang yang berada dalam 

lingkungan sosialnya. 

Fenomena penelitian, 

pendekatan penelitian, 

variabel penelitian 

yang dilakukan pada 

penelitian sebelumnya 

berbeda. 

Hasil yang 

diperoleh tidak 

dapat digeneralisasi 

pada populasi 

penelian, dan 

kemungkinan 

adanya perubahan 

perilaku dari objek 

yang diteliti pada 

saat pengambilan 

data kualitatif. 
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Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, penelitian mengenai faktor – 

faktor pembentuk disonansi pada perilaku hubungan seksual sesama jenis menjadi 

penting untuk diteliti lebih lanjut karena penelitian disonansi kognitif pada fenomena 

perilaku seksual sesama jenis di Indonesia masih belum pernah diteliti sebelumnya. 

1.2 Fokus Penelitian  

 Fokus atau rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih 

lanjut mengenai faktor - faktor penyebab disonansi kognitif individu pada fenomena 

perilaku seksual sesama jenis pengguna aplikasi gay chatting di Jakarta. Pada 

penelitian ini, menggunakan dimensi disonansi kognitif yang dikemukakan oleh 

Sweeney dkk (2000), bahwa disonansi kognitif dapat dibentuk melalui tiga dimensi. 

Dimensi tersebut adalah emotional, wisdom of event, dan concern over the deal. Ketiga 

dimensi tersebut merangkum 22 faktor yang membentuk disonansi kognitif pada 

individu. Dimensi emotional terdiri 15 faktor, dimensi  wisdom of event terdiri dari 4 

faktor, dan dimensi concern over the deal 3 faktor. Fenomena perilaku seksual sesama 

jenis pada penelitian ini, fokus kepada kelompok orientasi seksual sesama jenis pria 

dengan pria (Gay) di Jakarta. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah penyuka 

sesama jenis semakin meningkat dari tahun ke tahun. Akademi Akuntansi Yayasan 

Keluarga Pahlawan Negara (AA – YKPN) melakukan penelitian mengenai fenomena 

gay di Jakarta. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat sekitar 4000 – 5000 

orang individu penyuka sesama jenis di Jakarta. Pertentangan dalam diri individu akan 

muncul ketika individu tersebut memutuskan menjadi penyuka dan melakukan 

hubungan seksual sesama jenis karena pada umumnya bubungan seksual sesama jenis 
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bertentangan dengan nilai – nilai yang ada di masyarakat ataupun pada diri individu 

tersebut. Sehingga jika dibiarkan, kondisi ini akan menimbulkan permasalah dalam diri 

individu tersebut.  

Pada saat ini, proses interaksi yang terjadi pada komunitas LGBT khususnya 

gay cenderung tertutup. Menurut Susanto (2012), saat ini individu lebih memanfaatkan 

fasilitas teknologi informasi untuk mencari dan menemukan pribadi yang memiliki 

ketertarikan yang sama sehingga mereka dapat terbuka satu sama lain. Perkembangan 

teknologi yang sangat cepat mendorong semakin banyaknya sarana chatting. Saat ini, 

sosial media dan aplikasi chatting sudah dijadikan ruang virtual untuk saling 

mengetahui dan mengenal antar satu sama lain yang untuk mencari informasi atau 

networking, hingga menjadi ajang pencarian pasangan. Media sosial yang biasa 

digunakan gay antara lain Blued, JackD, Tagged, Badoo dan Grindr yang dapat 

diunduh melalui Google Playstore atau apps store bagi pengguna smartphone. 

Penggunaan media sosial tersebut, membuat para kaum gay dengan mudah menemukan 

individu yang memiliki orientasi ketertarikan sex yang sama. 

Salah satu aplikasi chatting yang populer di kalangan gay Indonesia adalah 

Grindr. Pengguna bisa melihat profil - profil user lain berdasarkan lokasi penggunanya. 

Aplikasi tersebut mampu melacak keberadaan user lain mulai dari radius kurang dari 1 

km bahkan sampai berbeda pulau. Grindr adalah sebuah aplikasi jejaring sosial khusus 

gay yang bisa diunduh melalui telpon berbasiskan OS, Iphone dan Android. Aplikasi  

Grindr sudah menjadi aplikasi Gay Chatting yang sudah terkenal di dunia. Saat ini 

sudah tercatat lebih dari lima juta pengguna Grindr di 192 negara. Menurut Quansey 
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dalam ranker.com (2016), media sosial Grindr menempati posisi 19 dari 34 media 

sosial kencan terbaik di dunia. Sedangkan perkembangaan aplikasi Grindr di Indonesia 

menurut lembaga survey pasar aplikasi “App Annie” menyatakan bahwa data aplikasi 

yang di download pada playstore dan appstore, Grindr termasuk dalam aplikasi social 

networking peringkat lima teratas.  

Berdasarkan pemaparan diatas, telah ditunjukkan bahwa terdapat gap antara 

nilai yang dipercayai oleh individu dan masyarakat dengan peningkatan jumlah 

penyuka sesama jenis “gay” di Indonesia. Sehingga, berdasarkan latar belakang 

tersebut dapat dibentuk hipotesis dalam penelitian ini, bahwa terdapat sedikitnya satu 

faktor pada setiap dimensi yang dapat membentuk disonansi kognitif pada perilaku 

seksual pengguna aplikasi gay chatting “Grindr” di Jakarta.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor – faktor yang 

membentuk disonansi kognitif perilaku hubungan seksual sesama jenis pada pengguna 

aplikasi gay chatting ‘Grindr’ di Jakarta. Sementara tujuan khusus penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengidentifikasi frekuensi pada tingkatan disonansi kognitif perilaku 

seksual para pengguna aplikasi gay chatting “Grindr” di Jakarta; 

2. Untuk menganalisis faktor - faktor dalam pembentukan disonansi kognitif pada 

dimensi emosional; 
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3. Untuk menganalisis faktor - faktor dalam pembentukan disonansi kognitif pada 

dimensi wisdom of event; 

4. Untuk menganalisis faktor - faktor dalam pembentukan disonansi kognitif pada 

dimensi concern over the deal. 

1.4 Signifikansi Penelitian 

Signifikansi penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu siginifikansi akademis dan 

siginifikansi praktis. Signifikansi akademis yang diharapkan pada penelitian ini, dapat 

menambah literatur dalam kajian multidisipliner dalam bidang ilmu komunikasi terkait 

faktor – faktor pembentuk disonansi kognitif pada diri individu yang melakukan 

hubungan seksual sesama jenis. Sementara signifikansi praktis, diharapkan hasil dari 

penelitian ini  dapat menjadi informasi dan membuka wawasan masyarakat mengenai 

isu disonansi kognitif pada pelaku hubungan seksual sesama jenis yang masih tabu dan 

jarang untuk diperbincangkan di Indonesia.  


