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ABSTRAK 
Tidak dapat dipungkiri eksistensi homoseksual sudah mulai terlihat di masyarakat, namun 

penolakan dan diskriminasi pada homoseksual masih marak terjadi di Indonesia karena dianggap 
sebagai hal yang menyimpang norma sosial. Hal ini dapat berpotensi mempengaruhi kepuasan hidup 
homoseksual tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial 
dan kepuasan hidup pada homoseksual di Surabaya. Penelitian dilakukan pada homoseksual (gay & 
lesbian), berusia 16-30 tahun dengan jumlah subjek penelitian sebanyak 175 orang (148 gay & 27 
lesbian). Alat pengumpulan data yang digunakan adalah Social Support Questionnaire-Shortened 

Version  yang dikembangkan oleh Sarason, dkk. (1983) dan The Satisfaction with Life Scale yang 
dikembangkan oleh Diener, dkk. (1985), yang diadaptasi ke bahasa Indonesia. Analisis data dilakukan 
dengan teknik statistik korelasi Spearman’s Rho menggunakan IBM SPSS Statistics 20.0 for windows. 
Hasil analisis data penelitian menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,006 dengan p sebesar 0,209. Hal ini 
menunjukkan terdapat hubungan antara dukungan sosial dan kepuasan hidup homoseksual. 
 

Kata kunci: dukungan sosial, homoseksual, kepuasan hidup 

 

ABSTRACT 
The existence of homosexual is now a common thing in a society, however, in Indonesia, the rejection 

and discrimination for the homosexual is still apparent because it deviates from the social norm of the 

society. This phenomenon could affect their level of life satisfaction. This study was conducted on 16-

30-years-old homosexual (gay & lesbian) by the number of 175 respondents. The data was collected by 

giving Social Support Questionnaire-Shortened Version which is developed by Sarason, et al. (1983) and 

The Satisfaction with Life Scale which is developed by Diener, et al. (1985). Those instruments are 

adapted to bahasa Indonesia. Data were statistically analyzed through the correlation analysis of 

Spearman’s Rho by using IBM SPSS Statistics 20.0 for windows. The results shows that the correlation 

score is 0,006 with correlation coefficient score 0,209. It suggests that there is a significant correlation 

between social support and life satisfaction of homosexual in Surabaya. 
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sumber aslinya disitir dengan baik. 

  

P E N D A H U L U A N  

Homoseksual merupakan sebuah orientasi seksual yang dimiliki individu berupa ketertarikan 
secara seksual, fisik dan emosional kepada individu yang memiliki jenis kelamin yang sama dengannya 
(Mavor & Parrilo, 2008). American Psychological Association (2001, dalam Papalia, Sterns, Feldman, & 
Camp, 2007) menyatakan bahwa orientasi seksual berbeda dengan perilaku seksual, hal ini dikarenakan 
orientasi seksual individu tidak selalu tertampilkan dalam perilakunya, namun mengacu pada perasaan 
dan konsep diri seseorang. Istilah umum seperti gay dan istilah spesifik lain seperti laki-laki gay dan 
perempuan lesbian, biasanya digunakan untuk mendeskripsikan orang-orang yang mengidentifikasi 
dirinya sebagai homoseksual. 

Topik mengenai homoseksual ini, saat ini masih menjadi topik yang banyak dibicarakan dan 
didiskusikan di berbagai dunia. Hal ini terjadi karena seiring dengan berjalannya waktu, individu 
dengan orientasi seksual sesama jenis mulai menunjukkan eksistensinya di berbagai wilayah dunia. 
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, penduduk yang mengidentifikasi dirinya sebagai gay atau 
lesbian (homoseksual) di Amerika Serikat sejumlah 1,6% dari populasi (Integrated Household Survey, 
2015), Inggris sejumlah 1,6% dari populasi (National Health Interview Survey, 2014), dan Kanada 
sejumlah 1,3% dari populasi (Canadian Community Health Survey, 2015).  

Data penduduk yang mengidentifikasi dirinya sebagai gay atau lesbian (homoseksual) di 
Indonesia juga menunjukkan hal yang sama. Data statistik menunjukkan bahwa terdapat 4.000-5.000 
penyuka sesama jenis di Jakarta (Survei YKPN, dalam Andini 2013). Selanjutnya, berdasarkan hasil 
survei diperkirakan sekitar 260.000 dari enam juta penduduk Jawa Timur adalah homoseksual (Survei 
GAYa NUSANTARA, dalam Andini 2013).  

Oetomo (2011) menyatakan bahwa pandangan akan homoseksualitas beragam seiring dengan 
perkembangan jaman. Ia memaparkan bahwa pada peradaban budaya Eropa dan Amerika, pandangan 
mengenai homoseksual lebih dapat diterima. Hal ini dibuktikan dengan beberapa negara di Eropa dan 
Amerika sudah melegalkan pernikahan para kaum homoseksual, namun pertentangan masyarakat 
terhadap kaum homoseksual masih tetap kuat (Carroll, 2007). Reaksi yang sama pun juga ditunjukkan 
masyarakat Indonesia terhadap kaum homoseksual. Berdasarkan survei yang dilakukan di Surabaya 
pada tahun 2000, 78% responden menyatakan tidak setuju dengan keberadaan homoseksual. Pada 
aspek penerimaan kaum homoseksual (gay) di masyarakat, 47,8% menyatakan tidak menerima, 24,5% 
menyatakan biasa saja, dan 27,6% menyatakan menerima (Deteksi-Jawa Pos, dalam Philips & Khan, 
2003). Masih banyak masyarakat di Indonesia yang melakukan penolakan terhadap homoseksual, mulai 
dari dari kata “menyimpang” hingga kata “sesat” muncul menghakimi kaum ini (Ariyanto & Triawan, 
2008). Intimidasi, pemberian label negatif, pelecehan, pengingkaran, penyingkiran dari komunitas, 
kekerasan fisik bahkan kematian terjadi akibat adanya penolakan masyarakat terhadap keberadaan 
kaum gay.  

Banyaknya kekerasan yang dialami para homoseksual membuat kesehatan mental mereka 
terganggu dan seringkali harus mendapatkan perawatan serta terapi akibat trauma panjang yang 
dialaminya (Rahardjo, 2007). Rendahnya dukungan yang didapatkan homoseksual, berupa hadirnya 
penolakan dan diskriminasi ini terjadi karena di Indonesia orientasi seksual yang dianggap umum dan 
wajar saat ini adalah orientasi seksual berbeda jenis (heteroseksual), homoseksual merupakan hal yang 
masih dianggap menyimpang norma, tabu, serta dianggap sebagai minoritas (Rusanti, 2011). 
Diskriminasi dan kecilnya toleransi masyarakat kepada para homoseksual/LGBTI yang masih terus 
menjadi pemikiran/konstruksi sosial dan pandangan masyarakat terhadap kelompok ini juga menjadi 
salah satu faktor terjadinya penolakan tersebut (Ariyanto & Triawan, 2008). 
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Beberapa perlakuan penolakan dan diskriminasi oleh lingkungan sosial, keluarga, dan kerabat 
tersebut nyatanya berpengaruh terhadap kepuasan hidup para kaum homoseksual. Hal ini sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Powdthavee & Wooden (2014) menyatakan bahwa penolakan & 
diskriminasi terhadap kaum minoritas seksual (homoseksual) berkorelasi terhadap rendahnya 
kepuasan hidup pada homoseksual tersebut. Penelitiannya menyatakan bahwa dibandingkan dengan 
kaum mayoritas seksual (heteroseksual), homoseksual memiliki kepuasan hidup yang lebih rendah 
dikarenakan adanya diskriminasi tersebut. 

Kepuasan Hidup merupakan proses penilaian secara kognitif yang berasaskan dengan 
perbandingan keadaan individu saat ini dengan keadaan yang dianggap sebagai standart ideal (Diener, 
Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). Berdasarkan pemahaman tersebut, Diener dan Biswas-Diener (2008) 
mengkategorisasikan kepuasan hidup menjadi lima komponen, yakni keinginan untuk mengubah 
kehidupan, penilaian terhadap kehidupan individu, kepuasan terhadap kehidupan saat ini, kepuasan 
hidup di masa lalu, dan kepuasan terhadap kehidupan di masa yang akan datang.  

Kepuasan hidup melibatkan berbagai konstruk sehingga individu menilai berbagai aspek 
kehidupannya melalui kesehatan, keuangan, kerja, maupun kehidupan interpersonalnya. Apabila salah 
satu dari aspek tersebut terganggu maka dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpuasan hidup pada 
individu (Michalos, 1991). Hadirnya ketidakpuasan hidup homoseksual di Indonesia disebabkan karena 
adanya permasalahan pada salah satu aspek kepuasan hidup, yakni kehidupan interpersonal. 

Salah satu upaya yang dapat untuk meningkatkan kepuasan hidup homoseksual, adalah dengan 
memberikan dukungan sosial terhadap homoseksual tersebut. Duru (2007) menyatakan bahwa untuk 
meningkatkan kepuasan hidup individu, dibutuhkan adanya dukungan sosial. Hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa meningkatnya dukungan sosial yakni dukungan dari teman, keluarga, dan orang-
orang terdekat lainnya akan meningkatkan kepuasan yang dirasakan dalam berbagai bidang kehidupan. 
Kwon (2013, dalam Powdthavee & Wooden, 2014) juga menyatakan bahwa kuatnya mekanisme 
dukungan sosial bermanfaat penting bagi LGB (lesbian, gay, dan biseksual) yang rentan mengalami 
stress/tekanan karena adanya stigma, prasangka, dan diskriminasi dari lingkungan sosial. 

Dukungan sosial merupakan adanya keberadaan, kesediaan, kepedulian, dari orang-orang yang 
dapat diandalkan, menghargai, dan menyayangi kita (Sarason, Levine, Basham, & Sarason, 1983). 
Sarason, Pierce & Sarason (1990) menyatakan bahwa bentuk dukungan sosial yang diterima berupa 
dorongan semangat, perhatian, penghargaan, bantuan, dan juga kasih sayang akan membuat individu 
memiliki pandangan yang positif terhadap dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Pandangan positif 
terhadap diri dan lingkungan, akan membuat individu mampu memiliki sikap pendirian dan pandangan 
hidup yang jelas, serta dapat menerima kehidupan yang dihadapinya (Sarason, Pierce, & Sarason, 1990). 

Dukungan sosial dianggap individu sebagai sesuatu hal yang berguna saat individu tersebut 
mampu mempersepsikan apakah dukungan sosial tersedia atau tidak (Bruhn dan Philips, 1984, dalam 
Cooke, Rossmann, McCubbin, & Patterson, 1988). Sarason, Pierce, & Sarason (1990) menyatakan 
pengukuran persepsi individu dapat dilakukan melalui ketersediaan dukungan secara umum yang 
dirasakan (perceived support) atau kepuasan umum yang dirasakan atas dukungan sosial yang tersedia 
(support satisfaction). Dukungan sosial pada penelitian ini tidak menekankan pada bentuk-bentuk 
dukungan yang diberikan pada homoseksual, namun lebih kepada persepsi homoseksual mengenai 
dukungan sosial yang ia dapatkan. Hal ini dikarenakan, sejumlah penelitian menyatakan bahwa well 
being (bagian dari kepuasan hidup) berkorelasi terhadap aspek subjektif dari dukungan sosial (yakni 
perceived support dan support satisfaction) (Barrera, 1981; Hirch, 1980; Procidanno & Heller, 1983, 
dalam Berger & Mallon, 2015). Bagaimanapun bentuk dan jumlah dukungan sosial yang diperuntukkan 
untuk individu, hal ini akan sangat berguna saat individu mempersepsikannya sebagai dukungan untuk 
dirinya (Sarafino & Smith, 2011). 

Teman dan keluarga merupakan orang-orang terpenting dalam pemberian dukungan sosial 
yang akan memberikan kenyamanan fisik dan psikologis bagi individu (Sarason & Pierce, dalam Baron 
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& Branscombe, 2012). Penelitian yang dilakukan kepada laki-laki gay di California Selatan dan Atlanta 
menunjukkan bahwa orang yang paling mendukung (supportif) dalam lingkungan sosial para gay adalah 
teman dekat. Dukungan secara emosional merupakan jenis dukungan yang seringkali diberikan oleh 
teman dekat kepada laki-laki gay (Berger & Mallon, 2015). Sama halnya dengan keluarga, dalam lingkup 
keluarga orang-orang utama dalam memberikan dukungan sosial pada homoseksual adalah saudara 
perempuan dan ibu. Sosok ayah dinyatakan jarang atau bahkan tidak pernah memberikan dukungan 
sosial pada individu dengan orientasi seksual sesama jenis (Domínguez, Hombrados, & Garcia, 2012). 

Beberapa pendapat yang telah dipaparkan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara dukungan sosial dan kepuasan hidup homoseksual di 
Surabaya. 

 

Tujuan Penelitian  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dukungan 
sosial dan kepuasan hidup pada kaum homoseksual di Surabaya. 
 

M E T O D E  

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini, menggunakan metodologi survei sebagai metode 
pengumpulan data. Survei korelasional digunakan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yakni untuk 
melihat hubungan (korelasi) dan tingkat hubungan antara dua variabel, yakni variabel dukungan sosial 
(variabel X/bebas) dan variabel kepuasan hidup (variabel Y/terikat) tanpa ada upaya untuk 
mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Metode analisis korelasi 
Spearman’s rho digunakan karena penelitian ini bersifat non-parametrik. 
 

Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang digunakan adalah Social Support Questionnaire-Shortened Version 

(SSQ) untuk variabel dukungan sosial yang dikembangkan oleh Sarason, dkk. (1983) dan The 
Satisfaction with Life Scale (SWLS) untuk variabel kepuasan hidup yang dikembangkan oleh Diener, dkk. 
(1985). Kedua alat ukur yang digunakan ini telah diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia dengan 
bimbingan expert judgement, yakni dosen-dosen pengajar di bidang psikologi. Selain itu, peneliti juga 
menggunakan kuisioner untuk mengetahui variabel demografis subjek (usia, pendidikan terakhir, usia 
menyadari & mengungkapkan homoseksual, pengalaman penolakan, dll.) 

Alat ukur SSQ terdiri dari 6 aitem, dan di setiap pertanyaan akan terdapat dua bagian pengerjaan 
yang harus dijawab oleh responden. Bagian pertama, partisipan diminta untuk membuat daftar orang-
orang yang dapat mendeskripsikan pertanyaan pada setiap aitem. Responden dapat menuliskan daftar 
nama dengan jumlah 0 hingga maksimal 9 nama. Pada bagian kedua responden diminta untuk menilai 
seberapa puas responden (satisfaction) terhadap dukungan sosial yang telah diterimanya. Bagian ini 
memiliki enam skala jawaban, yakni (1) sangat tidak puas hingga (6) sangat puas. Berdasarkan uji 
reliabilitas menggunakan IBM SPSS Statistic 2.0, nilai koefisien reliabilitas pada alat ukur SSQ ini 
ditemukan sejumlah 0,886, yang tergolong sangat reliabel. 

Alat ukur SWLS terdiri dari 5 aitem dengan 7 skala jawaban, yakni (1) sangat tidak setuju hingga 
(7) sangat setuju. Berdasarkan uji reliabilitas menggunakan IBM SPSS Statistic 2.0, nilai koefisien 
reliabilitas pada alat ukur SWLS ini ditemukan sejumlah 0,851, yang tergolong sangat reliabel.  

 

Subjek Penelitian 
Subjek dipilih dengan metode non-probability sampling, dengan teknik purposive sampling yakni 

teknik sampling yang digunakan dalam kasus yang memiliki situasi khusus dengan tujuan tertentu. 
Berdasarkan situasinya, teknik purposive sampling sesuai digunakan dalam penelitian ini karena subjek 
yang dipilih termasuk dalam kriteria populasi khusus dan susah dijangkau yakni homoseksual, baik gay 
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ataupun lesbian.  Subjek penelitian ini adalah 175 homoseksual, berdomisili di Surabaya, dan berada 
pada rentang usia 16-30 tahun. 
 

H A S I L  P E N E L I T I A N  
Data Demografis Subjek 

Hasil dari survei yang dilakukan peneliti menunjukkan gambaran mengenai profil 

subjek penelitian seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. 
 

Tabel 1. Data Demografis Subjek Penelitian 

Karakteristik Demografis 
Frekuensi 
(N = 175) 

Persentase 

Kelompok Usia 
    
 

   Remaja Akhir (15-19 tahun) 
   Dewasa Awal (20-30 tahun) 

 
 
 

37 
138 

M =22,1 
(SD = 3,48) 

 
 

 

 
 

21,1% 
78,9% 

Jenis Kelamin 
   Laki-Laki 
   Perempuan 

 
148 
27 

 
84,6% 
15,4% 

Pendidikan Terakhir 
   SMP 
   SMA    
   Diploma 
   Sarjana 

 
3 

95 
13 
64 

 
1,7% 

54,3% 
7,4% 

36,6% 
Pekerjaan 
   Pelajar 
   Pegawai Swasta 
   Wirausaha 
   Pegawai Negeri 
   Guru/Dosen 
   Tidak Bekerja (Pengangguran) 
   Lainnya 

 
90 
43 
13 
5 
2 
9 

13 

 
51,4% 
24,6% 
7,4% 
2,9% 
1,1% 
5,1% 
7,4% 

Status Pernikahan (Same Sex) 
   Lajang 
   Menikah 
   Bercerai/Janda/Duda 

 
166 

7 
2 

 
94,9% 
4,0% 
1,1% 

Status Kepercayaan/Agama 
   Memiliki kepercayaan 
   Tidak memiliki kepercayaan 

 
167 

8 

 
95,4% 
4,6% 

Mengikuti Kegiatan Rutin Kerohanian 
   Mengikuti 
   Tidak mengikuti 

 
103 
72 

 
58,9% 
41,1% 
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Pengungkapan Oritentasi Seksual 

Hasil survei menunjukkan bahwa subjek mulai menyadari homoseksualitas mereka 

pada fase remaja akhir, yakni 15-19 tahun (50,9%) dan juga mengungkapkan homoseksualitas 

mereka pada fase remaja akhir (65,7%).  

Orang yang pertama kali diungkapkan mengenai homoseksualitas mereka memiliki 

sedikit perbedaan antara gay dan lesbian. Orang yang mengetahui pertama kali mengenai 

homoseksualitas pada gay persentase terbesarnya adalah teman pria homoseksual/gay 

(34,5%), dan teman wanita heteroseksual (30,4%). Sementara itu, orang yang mengetahui 

pertama kali mengenai homoseksualitas pada lesbian persentase terbesarnya adalah teman 

wanita heteroseksual (44,4%) dan teman wanita homoseksual/lesbian (25,9%). Baik pada 

gay/lesbian, orang-orang yang paling banyak dipercayai untuk mengetahui 

homoseksualitasnya pertama kali adalah sama, yakni teman wanita heteroseksual dan teman 

yang sama-sama homoseksual namun sesuai dengan jenis kelamin mereka masing-masing. 

 
Tabel 2. Orang yang Mengetahui Homoseksualitas 

Orang yang Mengetahui Pertama 
Kali 

Frekuensi Persentase 

Homoseksual laki-laki (Gay) 
 
   Teman wanita heteroseksual 
   Teman pria homoseksual/gay 
   Teman di dunia maya 
   Teman pria heteroseksual 
   Anggota keluarga 
   Teman wanita homoseksual/lesbian 
 

N = 148 
 

45 
51 
30 
14 
6 
2 

100% 
 

30,4% 
34,5% 
20,3% 
9,5% 
4,1% 
1,4% 

Homoseksual perempuan (lesbian) 
 
   Teman wanita heteroseksual 
   Teman wanita homoseksual/lesbian 
   Teman di dunia maya 
   Anggota keluarga 
   Psikolog 
 

N = 27 
 

12 
7 
4 
2 
2 

100% 
 

44,4% 
25,9% 
14,8% 
7,4% 
7,4% 

 

 Peneliti ingin mendapatkan informasi mengenai karakteristik subjek penelitian sebagai 

anggota lingkungan sosial, sehingga peneliti juga menanyakan kepada subjek mengenai sejauh 
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mana lingkungan sosial (keluarga, teman, kantor, sekolah/kuliah) mengetahui 

homoseksualitas mereka, serta mengenai fakta terkait seberapa besar tingkat konflik yang 

mereka alami saat mereka mengetahui homoseksualitas subjek. 74,3% subjek memilih untuk 

tidak memberitahukan homoseksualitasnya pada lingkup keluarga, serta tingkat konflik yang 

terjadi tergolong rata-rata (31,3%) dan sebagian lainnya menyatakan tinggi (26,7%). 74,9% 

subjek memilih untuk tidak memberitahukan homoseksualitasnya kepada orang-orang di 

lingkungan kantor serta tingkat konflik yang terjadi tergolong tidak ada (40,9%) dan sebagian 

lainnya menyatakan rata-rata (25%). 58,9% subjek memilih untuk tidak memberitahukan 

homoseksualitasnya kepada orang-orang di lingkungan sekolah/kuliah serta tingkat konflik 

yang terjadi tergolong rata-rata (38,9%) dan sebagian lainnya menyatakan tidak ada (25%). 

Lingkup pertemanan menunjukkan hasil yang berbeda, 69,7% subjek memilih untuk 

memberitahukan homoseksualitasnya kepada teman-temannya, dan tingkat konflik yang 

terjadi tergolong rata-rata (38,5%) dan bahkan sebagian lainnya menyatakan tidak ada 

(28,7%).  

Pertanyaan mengenai “Pernahkah Anda merasa ditolak karena telah menjadi 

homoseksual?”, 57,9% subjek menyatakan pernah mengalaminya. Penolakan itu hadir dari 

keluarga (39,2%), lingkungan pertemanan (29,2%), orang dilingkungan sekolah/kuliah 

(26,8%), dan orang-orang di lingkungan kantor (4,8%). Selanjutnya, saat ditanyakan mengenai 

“Sebelumnya pernahkah Anda merasa takut untuk mengungkapkan orientasi seksual Anda 

sebagai homoseksual?”, hampir semua subjek (92%) menyatakan pernah mengalami rasa 

takut. Rasa takut tersebut hadir pada keluarga (35,5%), teman (23,6%), orang-orang di 

lingkungan kuliah/sekolah (19,6%), orang-orang di lingkungan kantor (12,4%), dan orang-

orang yang tidak dikenali/strangers (8,9%). 
 

Data Dukungan Sosial 

Hasil data alat ukur SSQ menunjukkan mengenai siapa saja orang-orang/sumber 

pemberi dukungan sosial. Hasil data menunjukkan bahwa teman merupakan sumber dukungan 

sosial utama para homoseksual dan ayah merupakan sumber dukungan sosial terkecil. Data 

memaparkan bahwa 63,7% dukungan sosial didapatkan oleh teman, 16% dari ibu, 9,2% dari 

saudara, 7,1% dari pasangan (same sex), 2,4% dari ayah, dan 1,6% lainnya. 
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Data Kepuasan Hidup 

 Alat ukur SWLS memberikan penilaian global pada setiap aitem yang dibuat. Rata-rata 

nilai kepuasan hidup homoseksual pada penelitian ini adalah 22,37, yang menunjukkan bahwa 

kepuasan hidup homoseksual di Surabaya tergolong agak puas. Diener dkk. (1985) menyatakan 

bahwa setiap nilai pada aitem alat ukur akan menunjukkan bahwa area kehidupan tertentu 

memerlukan perbaikan. Hasil dari alat ukur SWLS menemukan data bahwa aitem terakhir pada 

alat ukur ini memiliki nilai yang paling rendah di antara aitem-aitem lainnya. Aitem ini berbunyi 

“Jika saya dapat mengulang kehidupan saya, saya hampir tidak akan merubah apapun”. 
 

Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan dengan teknik Kolmogorov-Smirnov menggunakan applikasi 

IBM SPSS Statistic 2.0. Data dianggap normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Pallant, 

2011). Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data pada alat ukur SSQ memiliki nilai 

signikansi 0,000, yang menandakan bahwa data berdistribusi tidak normal. Data pada alat ukur 

SWLS menunjukkan hasil sebaliknya, nilai signifikansi ditemukan sebesar 0,200 yang 

menunjukkan bahwa data memiliki sebaran yang normal. 
 

Uji Korelasi 

 Uji korelasi Spearman’s Rho dilakukan untuk melihat hubungan antara kedua variabel 

pada penelitian ini, Hasil data menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,006. Nilai 

signifikansi tersebut bernilai < 0,05 yang menunjukkan Ha diterima, yakni terdapat hubungan 

antara dukungan sosial dan kepuasan hidup homoseksual di Surabaya, dan nilai positif 

menunjukkan bahwa hubungannya bersifat positif, yakni semakin tinggi tingkat dukungan 

sosial yang didapatkan oleh homoseksual maka akan semakin tinggi pula kepuasan hidup yang 

dimiliki oleh homoseksual tersebut, begitu pula sebaliknya. Nilai koefisien korelasi antar dua 

variabel adalah 0,209.  Cohen (1988, dalam Pallant 2011) menyatakan bahwa apabila korelasi 

berada pada rentang 0,10 – 0,29 maka korelasi antar kedua variabel tergolong lemah.  

 
D I S K U S I  
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Rata-rata usia subjek mengungkapkan homoseksualitasnya pertama kali pada 

penelitian ini adalah pada fase remaja akhir (usia 15-19 tahun). Hal ini sesuai dengan beberapa 

penelitian yang dilakukan kepada homoseksual di beberapa dunia, di Spanyol individu mulai 

mengungkapkan homoseksualitasnya pada rata-rata usia 19 tahun (Domínguez, Hombrados, & 

Garcia, 2012), dan di Amerika Serikat terjadi sekitar usia 16 tahun (Clarke & Broughton, 2005; 

Maguen, Floyd, Bakeman, & Armistead, 2002, dalam Domínguez, Hombrados, & Garcia, 2012). 

Pengungkapan homoseksual terjadi pada masa remaja karena masa remaja merupakan 

masa individu mengembangkan identitas seksual yang dimiliki dengan cara mengeksplorasi 

orientasi seksual mereka, kemudian menemukan identitas seksual, dan berakhir untuk 

membagi kepada pihak keluarga, teman atau masyarakat mengenai identitas seksual yang 

dipilih (coming out). Proses eksplorasi orientasi seksual tersebut akan membuat remaja 

menemukan orientasi seksual yang ia miliki, dalam hal ini sebagai homoseksual (Santrock, 

2011). 

Teman (baik homoseksual/heteroseksual) merupakan orang yang dipilih pertama kali 

untuk mengetahui homoseksualitas para subjek gay dan lesbian. Hasil penemuan ini sejalan 

dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa teman, baik teman homoseksual 

maupun heteroseksual lebih banyak dipercaya oleh para homoseksual untuk mereka berikan 

pengakuan pertama kali mengenai homoseksualitasnya (Domínguez, Hombrados, & Garcia, 

2012).Teman sesama jenis lebih banyak dipilih oleh para lesbian maupun gay karena 

pertemanan sesama jenis dianggap lebih memahami karena memiliki pengalaman yang sama 

mengenai homoseksualitas, dianggap sebagai suatu jalan untuk mempertahankan keberadaan 

homoseksual dan menantang norma tradisional mengenai orientasi seksual, serta sebagai 

wadah untuk membentuk identitas seksual sebagai homoseksual (Grigoriou, 2004). 

Heteroseksual perempuan juga dipilih oleh para lesbian dan gay sebagai orang yang 

pertama kali mengetahui homoseksualitas mereka, karena heteroseksual perempuan didapati 

cenderung merasa kurang terancam oleh para homoseksual, hal ini disebabkan karena gender 

dan norma seksualitas para perempuan yang lebih fleksibel, memiliki lebih banyak pengalaman 

dalam hal kemajuan seksual yang tidak diinginkan, serta perempuan cenderung lebih banyak 
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melakukan kontak sosial dengan lesbian & gay daripada laki-laki (Kite & Whitley 1996; LaMar 

& Kite 1998; Herek & Glunt, 1993, dalam Mason & Barr, 2006). 

Mengenai sejauh mana lingkungan sosial mengetahui homoseksualitas para subjek, 

pada lingkup keluarga, perkantoran, dan lingkungan sekolah/kuliah subjek lebih banyak 

memilih untuk tidak memberitahukan homoseksualitasnya, namun hal yang berbeda terjadi 

pada lingkup pertemanan. 69,7% subjek memilih untuk memberitahukan homoseksualitasnya 

kepada teman. Sullivant (dalam Santrock, 2011) menyatakan mulai dari fase remaja, individu 

ditemukan lebih intens untuk mengungkapkan informasi intim dan pribadi mereka kepada 

teman-temannya. Informasi mengenai homoseksualitas tergolong informasi yang intim dan 

pribadi yang dimiliki oleh para homoseksual, karena tidak semua orang (utamanya dalam 

budaya Indonesia) belum banyak orang yang dapat menerima homoseksualitas. Pertemanan 

dianggap sebagai sumber afeksi, simpati dan pemahaman terhadap diri individu, tempat 

nyaman yang untuk mendapatkan keamanaan emosional, kelekatan, dan kasih sayang, 

sehingga dari kenyamanan dan keuntungan yang didapatkan homoseksual tersebut, 

pertemanan dipilih paling banyak untuk mengetahui homoseksualitas mereka (Barry & 

Madsen, 2010). 

Sejalan dengan pemaparan di atas, dari hasil alat ukur SSQ ditemukan data bahwa teman 

juga merupakan sumber dukungan sosial utama para homoseksual. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa teman merupakan sumber utama dukungan 

sosial secara emosional dan juga sumber terbesar pada kepuasan homoseksual (Domínguez, 

Hombrados, & Garcia, 2012). Teman, utamanya teman baik, merupakan sumber utama 

dukungan sosial yang digunakan sebagai salah satu mekanisme untuk menangkal kesulitan dan 

stress yang dialami saat masa transisi dalam hidup (Takuno, 1986 dalam Buote, dkk., 2007). 

Figur keluarga (yakni ibu dan saudara) juga ditemukan sebagai sumber dukungan sosial 

kepada homoseksual, walaupun persentasenya tidak setinggi figur teman. Persepsi terhadap 

hubungan keluarga yang mendukung nyatanya terkait dengan peningkatan indikator 

kesehatan seperti kepuasan hidup dan kesejahteraan subjektif (subjective well-being) (Edwards 

& Lopez 2006; Suldo & Huebner 2006, dalam Mahanta & Aggarwal. 2013). Hal lain sayangnya 

terjadi pada figur ayah yang mendapatkan persentase paling kecil di antara sumber dukungan 
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sosial homoseksual lainnya. Ayah kurang memberikan dukungan sosial kepada gay karena 

dipengaruhi oleh adanya ideologi gender, yakni pria merupakan seseorang yang melakukan 

dan menampilkan perilaku yang dianggap oleh masyarakat luas sebagai maskulinitas, 

sedangkan gay tidak dianggap sebagai orang yang dapat melakukan perbuatan maskulinitas 

tersebut (Domínguez, Hombrados, & Garcia, 2012). Jika pada lesbian, anak perempuan 

dipandang lebih memiliki tanggung jawab besar untuk menghasilkan keturunan (cucu) untuk 

keluarganya sehingga ayah cenderung untuk tidak memberikan dukungan (Mason & Barr, 

2006). 

Pada alat ukur SWLS, aitem terakhir berbunyi “Jika saya dapat mengulang kehidupan 

saya, saya hampir tidak akan merubah apapun” memiliki nilai yang paling rendah di antara 

aitem-aitem lainnya. Hal ini dapat terjadi karena hampir semua homoseksual harus 

mengahadapi bermacam-macam permasalahan di sepanjang kehidupan mereka dikarenakan 

homoseksualitas mereka, seperti mengembangkan indentitas gay/lesbian mereka di dunia 

yang heteronormatif, mengungkapkan orientasi seksualnya kepada pihak keluarga dan rekan, 

mengatasi diskriminasi dan homophobia, serta berbagai masalah lainnya (Domínguez, 

Hombrados, & Garcia, 2012). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antara 

dukungan sosial dan kepuasan hidup homoseksual di Surabaya. Hasil uji analisis korelasi data 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara dukungan sosial dan kepuasan 

hidup pada homoseksual di Surabaya. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang 

dilakukan homoseksual di Spanyol (Domínguez, Hombrados, & Garcia, 2012) yang menyatakan 

bahwa terdapat hubungan antara kepuasan dukungan sosial dan kepuasan hidup homoseksual, 

serta hubungannya bersifat positif. 

Saat individu menganggap bahwa menjadi homoseksual merupakan sesuatu yang ideal 

untuk dirinya, namun orang-orang disekitarnya (mulai dari lingkup terkecil seperti keluarga 

hingga masyarakat sosial) menolak terhadap keadaan dirinya saat ini, maka penilaian terhadap 

kehidupannya menjadi rendah, dan berpengaruh terhadap kepuasan hidup para homoseksual. 

Duru (2007) menyatakan bahwa dukungan sosial dibutuhkan individu untuk meningkatkan 

kepuasan hidup. Hal ini didukung oleh pernyataan Diener, dkk. (1999) yang menyatakan bahwa 
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prediktor terbaik dari kepuasan hidup adalah relasi sosial positif yang tercipta dari adanya 

dukungan sosial dan keintiman sosial. Hubungan yang didalamnya terdapat dukungan dan 

keintiman akan membuat individu mampu mengembangkan harga diri, memiliki kemampuan 

pemecahan masalah yang adaptif, dan mampu menghadapi stressor.  

Kuatnya mekanisme dukungan sosial bermanfaat penting bagi lesbian, gay dan 

biseksual yang rentan mengalami stress/tekanan karena adanya stigma prasangka dan 

diskriminasi dari lingkungan sosial (Kwon, 2013, dalam Powdthavee & Wooden, 2014). 

Banyaknya dukungan sosial yang didapatkan baik dari keluarga maupun teman, akan 

membantu individu untuk memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi daripada dengan individu 

yang tidak mendapatkan banyak dukungan sosial. Hal ini dikarenakan dukungan sosial 

merupakan dukungan dasar untuk semua orang, dan hal ini berefek kepada bagaimana individu 

dapat mengatasi stressor dalam hidupnya (Dwyer & Cummings, 2000, dalam Mahanta & 

Aggarwal, 2013). 

 
S I M P U L A N  

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh 

simpulan terhadap hipotesis yakni terdapat hubungan yang positif dan signifikan pada 

dukungan sosial dan kepuasan hidup homoseksual di Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi tingkat dukungan sosial yang didapatkan oleh homoseksual maka akan semakin 

tinggi pula kepuasan hidup yang dimiliki oleh homoseksual tersebut. 

Hal yang perlu disadari bahwa dalam upaya peningkatan kepuasan hidup, bukan hanya 

dukungan sosial saja yang mampu meningkatkan tingkat kepuasan hidup individu (Diener, Suh, 

Lucas, & Smith, 1999). Hal ini dibuktikan dari data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

hubungan kedua variabel signifikan namun kekuatan hubungan kedua variabel tergolong 

lemah (r = 0,209). Dukungan sosial hanya menyumbang 4,3% terhadap peningkatan kepuasan 

hidup homoseksual, sehingga saran untuk penelitian lebih lanjut yakni (1) menggunakan 

variabel-variabel lain yang berkaitan dengan kepuasan hidup homoseksual, seperti identitas 

seksual (homoseksual), yakni tidak menyembunyikan orientasi seksual mereka, mampu 

mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai anggota dari perkumpulan homoseksual, dan memiliki 

akses yang mudah ke support network yang dapat mempromosikan mengenai penerimaan 
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homoseksual dan biseksual kepada kalangan luas (Domínguez, Hombrados, & Garcia, 2012), 

serta variabel-variabel lain seperti pekerjaan, usia, dan status kepercayaan pada penelitian ini 

masih belum dibahas secara mendalam, (2) Saran bagi homoseksual dan masyarakat adalah 

mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara dukungan sosial 

dan kepuasan hidup homoseksual, masyarakat dan para homoseksual dapat menciptakan 

hubungan baik dengan cara saling memberikan dukungan sosial, seperti dukungan emosional, 

dukungan penghargaan, dukungan informatif, atau bentuk dukungan lainnya. Selain itu, para 

homoseksual diharapkan juga dapat mengembangkan kompetensi dan keterampilannya agar 

dapat dipandang dari segi prestasi yang telah dicapai oleh para homoseksual tersebut. 
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