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ABSTRACT

RELIGION, RELIGIOUS PRACTICES AND ATTITUDES AGAINST
LGBT (LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER)

(Case Study on College Students in FISIP University of Lampung)

By

ANITA FLORENCYA

This study is intend to describe how the level of religiousity and respondent’s
attitudes in response to LGBT and then to know about the impact level of
religiousity and respondent’s attitudes in response to LGBT. The method that used
in this study is using descriptive research with quantitative approach. Data
collection in this study using questionaries to 84 respondent selected using
random sampling technique. The result of this study after usinga simple regression
analysis shows that the respondent have understanding of the religiousity and
getting introvert with the LGBT which has a value -0,109 and the respondent stay
neutral when have interact with LGBT has a value 0,170. The correlation between
the level of religiousity and respondent’s attitudes in response to LGBT has a
value 0,359, it mean that correlation between variables are cattegoried weak.
Overall correlation between variables are negative. These are shown that the more
respondent have understanding about religiousity and have a neutral attitudes, the
respondent more introvert when interact with LGBT. The value in variable level
of religiousity and responent’s attitudes on behave incoming with LGBT are
12,9% , it mean that the level of religiousity and respondent’s attitudes have
influences to incoming the LGBT.
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ABSTRAK

AGAMA, PRAKTEK-PRAKTEK KEAGAMAAN DAN SIKAP
TERHADAP LGBT (LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN

TRANSGENDER)
(Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas

Lampung)

Oleh

ANITA FLORENCYA

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana tingkat religiusitas
serta sikap responden dalam menanggapi LGBT serta mengetahui bagaimana
pengaruh tingkat religiusitas dan sikap responden dalam menyikapi LGBT.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik
pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner
kepada 84 respoden yang dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel secara
random sampling. Hasil dalam penelitian ini setelah menggunakan analisis regresi
berganda menunjukkan bahwa responden memiliki pemahaman akan religiusitas
dan semakin menutup diri pada LGBT yaitu sebesar -0,109 dan responden
bersikap netral ketika berinteraksi dengan LGBT yaitu sebesar 0,170. Korelasi
antara variabel tingkat religiusitas dan sikap terhadap LGBT yaitu sebesar 0,359
yang artinya korelasi antar variabel dapat dikategorikan lemah. Secara
keseluruhan arah hubungan antar variabel bersifat negatif. Hal ini menunjukkan
semakin responden memiliki pemahaman akan religiusitas dan sikap yang netral ,
maka akan cenderung menutup diri pada keberadaan LGBT. Besar pengaruh
variabel tingkat religiusitas dan sikap terhadap keterbukaan pada LGBT yaitu
sebesar 12,9% yang artinya terdapat pengaruh mengenai tingkat religiusitas dan
sikap responden terhadap keterbukaan pada LGBT.

Kata Kunci : Agama, Religiusitas, Sikap, LGBT
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MOTTO 

 

“Dan janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. 

Sesungguhnya tiada berputus asa daripada rahmat Allah  

melainkan orang-orang yang kufur.” 

(Q.S. Yusuf : 87) 

 

“Right and wrong are not what separate us.  

It’s our different standpoints, our perspectives separate us.  

There’s no good or bad side.  

Just two sides holding different views.” 

(Squall Leonhart) 

 

“Beauty is not just about how you walk, 

but also how the way you talk” 

(Anita Florencya) 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.549.079 jiwa pada

tahun 2014. Jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan drastis dari tahun

2010 yang berjumlah 7.608.405 jiwa. Jumlah penduduk Provinsi Lampung

menurut jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah penduduk Provinsi Lampung berdasarkan Jenis Kelamin

TAHUN 2013 2012 2011 2010 2009

Laki-Laki 4.976.172 5.110.282 4.767.712 3.916.622 3.850.827

Perempuan 4.610.320 4.780.256 4.559.733 3.691.783 3.641.116

Total 9.586.492 9.890.538 9.327.445 7.608.405 7.491.943

Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka 2014, Badan Pusat Statistik Provinsi

Provinsi Lampung

Berdasarkan data pada Tabel 1,dapat diketahui bahwa jumlah penduduk provinsi

Lampung dilihat dari jenis kelaminnya terus mengalami peningkatan dari tahun

2009 yang berjumlah 7.491.943 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki

sebanyak 3.850.827 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.641.116

jiwa menuju ke tahun 2012 yang jumlah penduduknya sebanyak 9.890.538 jiwa
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dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 5.110.282 jiwa dan penduduk

perempuan sebanyak 4.780.256 jiwa.

Dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada di Provinsi Lampung, tentunya

penduduk tersebut memeluk kepercayaannya masing-masing. Jumlah penduduk

provinsi Lampung berdasarkan agama yang dipeluknya, dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung berdasarkan Agama

NO. AGAMA JUMLAH

1. Islam 7.264.783

2. Kristen 115.255

3. Khatolik 69.014

4. Hindu 113.512

5. Budha 24.122

6. Khong Hu Chu 596

7. Lainnya 664

8. Tidak Terjawab 3.442

9. Tidak Ditanyakan 17.017

10. Jumlah 7.608.405

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa penduduk di Provinsi

Lampung mayoritas memeluk agama Islam yaitu sebanyak 7.264.783 jiwa,

sedangkan yang lainnya memeluk agama Kristen yaitu sebanyak 115.255 jiwa,
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agama Khatolik yaitu sebanyak 69.014 jiwa, agama Hindu yaitu sebanyak 113

512 jiwa, agama Budha yaitu sebanyak 24.122 jiwa, agama Khong Hu Chu yaitu

sebanyak 596 jiwa, agama lainnya yaitu sebanyak 664 jiwa, tidak menjawab

sebanyak 3.442 dan tidak ditanyakan sebanyak 17.017 jiwa.

Berkaitan dengan agama yang dipeluk oleh masyarakat, terdapat beberapa

fenomena sosial yang sangat berpengaruh pada tatanan agama yang ada di sekitar

masyarakat. Salah satu fenomena yang marak terjadi di sekitar masyarakat yang

sangat berkaitan dengan kondisi agama dan religiusitas masyarakat yaitu isu

mengenai LGBT (Lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Istilah LGBT banyak

digunakan untuk menunjukkan kepada siapapun yang memiliki orientasi seksual

yang menyimpang. Lebih mudahnya orang yang mempunyai orientasi seksual dan

identitas non-heteroseksual seperti homoseksual, biseksual, atau yang lain dapat

disebut LGBT (Galink, 2013).

LGBT saat ini sudah menjadi fenomena sosial yang menarik untuk dibicarakan

karena eksistensinya di masyarakat yang selalu meninggalkan citra negatif yang

disebabkan karena orientasi seksualnya yang bersifat menyimpang dan

menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Hal tersebut akan berakibat

buruk bagi kaum LGBT. Mereka akan mendapatkan banyak deskriminasi dari

masyarakat yang mayoritas memiliki orientasi seksual yang bersifat heteroseksual

karena penyimpangan seksual yang dilakukannya telah dianggap mengganggu

kepentingan sosial. Kaum LGBT pada akhirnya cenderung bersifat tertutup

dengan masyarakat luas dan hanya berinteraksi dengan sesama LGBT walaupun

di tempat-tempat umum di tengah masyarakat. Berikut kutipan dari koran tribun :
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“Tempat tongkrongan kaum gay pun kini telah meluas. Sebelumnya
kaum gay Cuma identik di bawah jembatan penyebrangan bambu
kuning dan di lapangan parkir saburai. Dua tempat inilah media 90-an
akhir hingga awal 2000-an, para pria sesama jenis ini berkumpul dan
melakukan transaksi dengan para pelanggannya. Seiring waktu, para
gay mulai menunjukan eksistensi di Pasar Tengah, yang juga menjadi
tempat berkumpulnya kaum transgender. Tak jarang mereka kongko di
Lapangan Korpri Gubernuran, PKOR Way Halim, dan Lungsir.
Beberapa pusat perbelanjaan di Kota Bandar Lampung pun, para gay ini
mulai leluasa berinteraksi” (Tribun Lampung, 24 Oktober 2014).

Dari kutipan koran Tribun Lampung, 24 Oktober 2014 tersebut, keberadaan gay

jauh lebih terbuka. Mereka mampu menyesuaikan diri terhadap masyarakat

walaupun masih belum terang-terangan. Meskipun mereka mampu menyesuaikan

diri baik penyesuaian diri sendiri maupun penyesuaian dengan masyarakat luas,

sebagian kelompok masyarakat masih saja menganggap gay merupakan kelainan

orientasi seksual. Beberapa sanksi sosial seperti teguran, cemoohan hingga

penganiayaan kerap dilakukan oleh masyarakat kepada kaum LGBT.. Akibatnya,

kaum LGBT enggan bersikap terbuka dan kemudian melakukan beberapa aksi

secara tertutup untuk terus mempertahankan eksistensinya.

Dalam sudut pandang keagamaan, kaum LGBT juga berhak untuk memeluk

agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Agama dapat menempati

posisi penting dalam kehidupan sehari-hari individu, keluarga, maupun kelompok

masyarakat. Sebagai agama yang dominan, Islam memiliki kekuatan luar biasa

dalam mengendalikan dan mensosialisasikan norma dan nilai-nilai di Indonesia.

Banyak keluarga beberapa banci sebenarnya menerapkan ritual ke dalam

kehidupan sehari-hari dengan taat, tapi keluarga dapat menerima homoseksualitas

mereka tanpa konflik. Ada pula beberapa keluarga yang sangat menentang akan

adanya LGBT. Begitupula masyarakat yang memiliki orientasi seksual bersifat
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heteroseksual. Sebagaian masyarakat yang berasal dari lingkungan keluarga yang

memegang kuat nilai-nilai keagamaan cenderung bersikap memaklumi

keberadaan LGBT dengan segala aksi-aksi yang dilakukannya. Namun disisi lain

ada juga yang dengan secara jelas menolak keberadaan kaum LGBT tersebut.

Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitiannya mengenai agama, praktek-

praktek keagamaan, dan sikap terhadap isu LBGT yang ada di dalam lingkungan

mahasiswa apabila dikaji melalui tingkat religiusitas mahasiswa itu sendiri karena

mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat dan sebagai agent of change di

dalam lingkungan masyarakat. Mahasiswa juga dikenal sebagai kaum intelektual

dengan berbagai pengetahuan baik di bidang akademik maupun non-akademik.

Dengan demikian permasalahan mengenai isu LGBT apabila dikaji melalui

tingkat religiusitas mahasiswa tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan

pengetahuan bagi mahasiswa dalam menyikapi isu LGBT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka masalah yang di teliti dapat

dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana tingkat religiusitas mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari ?

2. Bagaimana sikap mahasiswa terhadap LGBT dalam kehidupan sehari-hari

?

3. Bagaimana pengaruh antara tingkat religiusitas dan sikap mahasiswa

terhadap LGBT dalam kehidupan sehari-hari ?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam

penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi tingkat religiusitas mahasiswa.

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi sikap-sikap apa saja yang dilakukan

oleh mahasiswa dalam menanggapi isu LGBT

3. Untuk memahami, mengetahui serta mengidentifikasi ada atau tidak adanya

pengaruh antara tingkat religiusitas dan sikap yang dilakukan oleh mahasiswa

dalam menanggapi isu LGBT.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat

bermanfaat :

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan

kajian ilmiah khususnya dalam bidang ilmu Sosiologi.

b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi atau penelitian agar terdapat wacana

yang diharapkan berubah menjadi suatu tindakan nyata dalam ilmu maupun

ketertiban dan keamanan masyarakat yang tentunya dimulai dari dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Dapat memberi masukan bagi mahasiswa untuk dapat memahami dan mempelajari

bagaimana menyikapi LGBT apabila ditinjau melalui perspektif agama dan praktek-
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praktek keagamaan di lingkungan mahasiswa dan memperoleh kesetaraan gender dan

persamaan hak dengan masyarakat pada umumnya.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberi masukan bagi masyarakat untuk dapat memahami bagaimana

menyikapi LGBT apabila dikaji melalui perspektif agama dan praktek-praktek

keagamaan di lingkungan masyarakat dan memperoleh kesetaraan gender dan

persamaan hak dengan masyarakat pada umumnya.

c. Bagi Kaum LGBT (Lesbian, gay, biseksual, dan transgender)

Dapat memberikan masukan pada kaum LGBT untuk lebih memiliki cerminan diri

agar bisa terus menghadapi proses penerimaan serta pengakuan kaum LGBT.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Agama

1. Definisi Agama

Agama memiliki peran yang sangat erat bagi kehidupan masyarakat. Agama

merupakan sesuatu yang dapat merubah perilaku seseorang sebab, agama berisi

tentang norma/kaidah-kaidah yang bisa membawa seseorang ke arah yang lebih

baik karena setiap agama memiliki maksud – maksud tertentu agar penganutnya

menjadi lebih terarah. Definisi agama bila dikaji menurut sudut pandang

kebahasaan pada umumnya berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya “tidak

kacau”. Agama diambil dari dua suku kata yaitu “a” yang artinya tidak dan

“gama” yang artinya kacau. Oleh sebab itu agama mengandung makna

seperangkat kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau.

Menurut Uyun (1998) agama sangat mendorong pemeluknya untuk berperilaku

baik dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta giat berusaha untuk

memperbaiki diri agar menjadi lebih baik.

Ishomuddin (Amrullah, 2008) menyebut agama sebagai suatu ciri kehidupan

sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai

cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi untuk disebut “agama”

yang terdiri dari tipe-tipe simbol, citra, kepercayaan dan nilai-nilai spesifik
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dengan mana makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi mereka yang di

dalamnya juga mengandung komponen ritual.

Sedangkan menurut Abul A’la Al Maududi menyatakan bahwa agama memiliki 4

pengertian sebagai berikut :

a) Penyerahan diri terhadap sang Kuasa

b) Penghambaan seseorang yang lemah terhadap yang lebih kuat

c) Peraturang yang wajib di patuhi

d) Perhitungan, pembalasan dari perbuatan manusia

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi agama secara

umum yaitu sekumpulan kepercayaan yang mengarahkan setiap manusia untuk

berperilaku dan bertanggung jawab sesuai dengan kaidah dan norma sehingga

manusia tersebut tetap berada di jalan yang lurus dan baik.

2. Fungsi Agama

Menurut Jalaluddin (2004) agama memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan

manusia, yaitu sebagai berikut:

a) Fungsi Edukatif

Ajaran agama memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Dalam hal ini

bersifat menyuruh dan melarang agar pribadi penganutnya menjadi baik dan

terbiasa dengan hal-hal yang bersifat baik.
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b) Fungsi Penyelamat

Keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan

yang meliputi dua alam yaitu dunia dan akhirat.

c) .Fungsi Perdamaian

Melalui agama, seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian

batin melalui tuntunan agama.

d) Fungsi Pengawasan Sosial

Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini

agama dapat berfungsi sebagai pengawasan social secara individu maupun

kelompok.

e) Fungsi Pemupuk Rasa Solidaritas

Para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki

kesamaan dalam kesatuan; iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan

membina rasa solidaritas dalam kelompok maupun perorangan, bahkan kadang-

kadang dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh.

f) Fungsi Transformatif

Ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok

menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, kehidupan

baru yang diterimanya berdasarkan ajaran agama yang dipeluk kadangkala

mampu merubah kesetiaannya kepada adapt atau norma kehidupan yang dianut

sebelumnya.
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g) Fungsi Kreatif

Ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya untuk bekerja

produktif bukan saja untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan

orang lain. Penganut agama bukan saja disuruh bekerja secara rutin dalam pola

hidup yang sama, akan tetapi juga dituntut untuk melakukan inovasi dan

penemuan baru.

h) Fungsi Sublimatif

Ajaran agama mengkuduskan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat

agama ukhrawi melainkan juga yang bersifat duniawi. Segala usaha manusia

selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama bila dilakukan atas niat

yang tulus, karena dan untuk Allah merupakan ibadah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi agama bagi

masyarakat antara lain dapat berupa fungsi edukatif, fungsi penyelamat, fungsi

perdamaian, fungsi pengawasan sosial, fungsi pemupuk solidaritas, fungsi

transformatif, fungsi kreatif dan fungsi sublimatif.

B. Tinjauan tentang Religiusitas

1. Definisi Religiusitas

Istilah religiusitas merupakan terjemahan dari kata religiosity dalam bahasa

Inggris. Salim dan Salim (dalam Relawu, 2007) mengartikan religiusitas sebagai

keshalihan atau besarnya kepatuhan dan pengabdian terhadap agama. Berdasarkan

pada istilah agama dan religi muncul istilah religiusitas. Dalam psikologi konsep

ini sering disebut sebagai religiusitas. Religiusitas (keberagamaan) diwujudkan



12

dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Hal ini perlu dibedakan dari agama,

karena konotasi agama biasanya mengacu pada kelembagaan yang bergerak dalam

aspek-aspek yuridis, aturan dan hukuman sedangkan religiusitas lebih pada aspek

“lubuk hati” dan personalisasi dari kelembagaan tersebut (Shadily, 1989).

Mangunwijaya (1982) juga membedakan istilah religi atau agama dengan istilah

religiusitas. Agama menunjuk aspek formal yang berkaitan dengaan aturan-aturan

dan kewajiban-kewajiban, sedangkan religiusitas mengacu pada aspek religi yang

dihayati oleh individu di dalam hati. Pengertian religiusitas berdasarkan dimensi-

dimensi yang dikemukakan oleh Glock dan Stark (dalam Ancok, 2005) adalah

seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa tekun

pelaksanaan ibadah dan seberapa dalam penghayatan agama yang dianut

seseorang.

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa religiusitas

adalah intensitas seseorang atas kepatuhan  menjalankan syariat agama yang

dipeluknya. Religiusitas juga dapat diartikan suatu keyakinan dan penghayatan

akan ajaran agama yang mengarahkan perilaku seseorang sesuai dengan ajaran

yang dianutnya.

2. Dimensi-dimensi Religiusitas

Menurut Glock dan Stark (dalam Ancok, 2005), ada 5 dimensi religiusitas

(keagamaan) yaitu :
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a) Dimensi keyakinan ideologik

Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang

teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin tersebut.

Misalnya keyakinan akan adanya malaikat, surga dan neraka.

b) Dimensi praktik agama peribadatan

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, pelaksanaan ritus formal keagamaan,

kataatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen

terhadap agama yang dianutnya. Praktik-praktik agama ini terdiri atas dua kelas

penting, yaitu:

 Ritual, mengacu kepada seperangkat ritus, tindakan keagamaan formal dan

praktik-praktik suci yang semua mengharapkan para pemeluk

melaksanakannya.

 Ketaatan, apabila aspek ritual dari komitmen sangat formal dan khas publik,

semua agama yang dikenal juga mempunyai seperangkat tindakan

persembahan dan kontemplasi personal yang relatif spontan, informal dan

khas pribadi.

c) Dimensi pengalaman

Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan, persepsi dan

sensasi yang dialami seseorang atau didefenisikan oleh suatu kelompok keagaman

(atau masyarakat) yang melihat komunikasi, walaupun kecil, dalam suatu esensi

ketuhanan yaitu dengan Tuhan, kenyataan terakhir, dengan otoritas transedental.
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d) Dimensi pengetahuan agama

Dimensi ini mengacu pada harapan bagi orang-orang yang beragama paling tidak

memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-

ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi.

e) Dimensi konsekuensi

Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan,

praktik, pengalaman dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Dengan kata

lain, sejauh mana implikasi ajaran agama mempengaruhi perilakunya.

C. Tinjauan tentang LGBT (Lesbian, Gay, Bisexsual, dan Transgender)

1. Sejarah Perkembangan Komunitas LGBT di Indonesia

Sinyo (2014) menjelaskan kaum homoseksual mulai bermunculan di kota-kota

besar pada zaman Hindia Belanda. Di Indonesia terdapat komunitas kecil LGBT

walaupun pada saat zaman Hindia Belanda tersebut belum muncul sebagai

pergerakan sosial. Pada sekitar tahun 1968 istilah wadam (wanita adam)

digunakan sebagai pengganti kata banci atau bencong yang dianggap bercitra

negatif. Sehingga didirikan organisasi wadam yang pertama, dibantu serta

difasilitasi oleh gubernur DKI Jakarta, Bapak Ali Sadikin. Organisasi wadam

tersebut bernama Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD). Pada tahun 1980 karena

Adam merupakan nama nabi bagi umat islam maka sebagian besar tokoh Islam

keberatan mengenai singkatan dari Wadam sehingga nama Wadam diganti

menjadi waria (wanita-pria). Organisasi terbuka yang menaungi kaum gay

pertama berdiri di Indonesia tanggal 1 Maret 1982, sehingga merupakan hari yang



15

bersejarah bagi kaum LGBT Indonesia. Organisasi tersebut bernama Lambda.

Lambda memiliki sekretariat di Solo. Cabang-cabang Lamda kemudian berdiri

dikota besar lainnya seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Mereka

menerbitkan buletin dengan nama G: Gaya Hidup Ceria pada tahun 1982-1984.

Pada tahun 1985 berdiri juga komunitas gay di Yogyakarta mendirikan organisasi

gay. Organisasi tersebut bernama Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY). Tahun

1988 PGY berubah nama menjadi Indonesian Gay Society (IGS). Tanggal 1

Agustus 1987 berdiri kembali komunitas gay di Indonesia, yaitu berdirinya

Kelompok Kerja Lesbian dan Gaya Nusantara (KKLGN) yang kemudian

disingkat menjadi GAYa Nusantara (GN). GN didirikan di Pasuruan, Surabaya

sebagai penerus Lambda Indonesia. GN menerbitkan majalah GAYa Nusantara.

Tahun 90-an muncul organisasi gay dihampir semua kota besar di Indonesia

seperti Pekanbaru, Bandung, Jakarta, Denpasar, dan Malang (Sinyo, 2014).

Pada akhir tahun 1993 diadakan pertemuan pertama antar komunitas LGBT di

Indonesia. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Kaliurang, Yogyakarta dan

diberi nama Kongres Lesbian dan Gay Indonesia I atau yang dikenal sebagai KLG

I. Jumlah peserta yang hadir kurang lebih 40-an dari seluruh Indonesia yang

mewakili daerahnya masing-masing. GAYa Nusantara mendapat mandat untuk

mengatur dan memantau perkembangan Jaringan Lesbian dan Gay Indonesia

(JLGI). KLG II dilakukan pada bulan Desember 1995 di Lembang, Jawa Barat.

Peserta yang hadir melebihi dari KLG I dan datang dari berbagai daerah di

Indonesia. Tanggal 22 Juli 1996, salah satu partai politik di Indonesia yaitu Partai

Rakyat Demokratik (PRD), mencatat diri sebagai partai pertama di Indonesia yang
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mengakomodasi hak-hak kaum homoseksual dan transeksual dalam manifestonya.

Kemudian KLG III diselenggarakan di Denpasar, Bali pada bulan November

1997. KLG III merupakan pertama kalinya para wartawan diperbolehkan meliput

kongres diluar sidang-sidang. Hasil kongres ini adalah peninjauan kembali

efektivitas kongres sehingga untuk sementara akan diadakan rapat kerja nasional

sebagai gantinya (Sinyo, 2014).

Masa tahun 1990-an diwarnai berbagai perkembangan yang terkait dengan

dukungan dari berbagai organisasi sekutu, baik nasional maupun lokal.

a) Banyak organisasi feminis, meskipun tidak semua, yang memberikan

dukungan semakin besar bagi wacana tentang lesbian, pekerja seks wanita dan

mantan tahanan politik perempuan.

b) Sejumlah organisasi kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya asosiasi

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan organisasi layanan

penanggulangan HIV, menyediakan ruang yang aman dan dukungan bagi

kegiatan yang kadang-kadang diadakan, yang seringkali disamarkan sebagai

kegiatan bagi kaum muda.

c) Saat organisasi pro-demokrasi dan hak asasi manusia mulai mengangkat

permasalahan hak LGBT sebagai bagian dari permasalahan hak asasi manusia,

hal ini semakin mengangkat derajat dan legitimasi gerakan.

d) Sejumlah akademisi menyelenggarakan kelompok studi dan seminar dengan

mengandalkan kebebasan akademis. Mereka juga mengadakan pelatihan

gender dan seksualitas, dan seringkali membahas tentang keragaman gender

dan seksualitas.
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Perubahan dramatis yang terjadi dalam sistem politik dan pemerintah pada bulan

Mei 1998, membuka pintu bagi gerakan ini untuk semakin berkembang dengan

cakupan lebih luas:

 Kongres Perempuan Indonesia pada bulan Desember 1998 secara resmi

mengikutsertakan perwakilan dari kaum lesbian, wanita biseksual dan pria

transgender (LBT). Dalam Kongres tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia

untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI) menegaskan bahwa mereka secara resmi

termasuk Sektor XV, yang terdiri dari orang-orang LBT. Meskipun di beberapa

provinsi yang lebih konservatif terjadi sentimen yang keberatan terhadap

pengikutsertaan orang-orang LBT, di wilayah yang mengenal kerangka ini,

orang LBT dapat diberdayakan untuk mengorganisir diri.

 Pendekatan yang berbasis hak asasi manusia menjadi semakin nyata dalam

karya banyak organisasi LGBT, baik yang sudah lama maupun yang baru

muncul. Hal ini membuka peluang kerja sama lebih lanjut dengan organisasi-

organisasi hak asasi manusia arus utama.

 Sementara wacana media massa seputar HIV selama dasawarsa sebelumnya

telah meningkatkan visibilitas permasalahan di seputar pria gay dan waria,

tanggapan ad hoc terhadap masalah HIV diganti dengan penyelenggaraan

berbagai program yang strategis, sistematis dan didanai secara memadai. Pada

2001 dan 2004 diadakan konsultasi nasional dan pada awal 2007 berdiri

Jaringan Gay, Waria dan Laki-Laki yang Berhubungan Seks dengan Laki-Laki

Lain (GWL-INA) dengan dukungan dari mitra kerja baik nasional, bilateral

maupun internasional (Anonim 2012).
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 Untuk pertama kalinya Gay Pride dirayakan secara terbuka di kota Surabaya

pada bulan Juni tahun 1999. Acara tersebut merupakan kerja sama antara GN

dan Persatuan Waria kota Surabaya (PERWAKOS). Pada tahun ini juga

Rakernas yang rencananya akan diselenggarakan di Solo batal dilaksanakan

karena mendapat ancaman dari Front Pembela Islam Surakarta (FPIS). Tanggal

7 November 1999 pasangan gay Dr. Mamoto Gultom (41) dan Hendry M.

Sahertian (30) melakukan pertunangan dan dilanjutkan dengan mendirikan

Yayasan Pelangi Kasih Nusantara (YPKN). Yayasan ini bergerak dalam bidang

pencegahan dan penyuluhan tentang penyakit HIV/AIDS dikalangan

komunitas gay di Indonesia (Sinyo, 2014).

2. Homophobia

Homophobia merupakan kata yang digunakan untuk memberi gambaran kepada

orang-orang yang anti terhadap LGBT. Di Indonesia gay dan lesbian merupakan

kategori identitas seksual yang relatif baru. Menurut Boellstorff tidak ada orang di

Indonesia menyebut diri mereka gay atau lesbi pada tahun 900, 1400, 1900 atau

mungkin bahkan sampai 1960. Pada awal 80-an pemakaian istilah gay dan lesbian

tersebar secara nasional (Galink, 2013). Oetomo (2001) mengungkapkan bahwa

dalam masyarakat nusantara perilaku homoseksual sudah dikenal oleh bangsa ini

sejak dulu dengan bermacam-macam cara dengan tipologi pola yaitu :

a) Hubungan homoseksual dikenal dan diakui dengan indikasi pertama muncul

istilah yang mengacu pada hubungan homoseksual seperti istilah induk jawi

anak jawi yang ditemukan pada masyarakat Minangkabau tradisional yaitu

hubungan antara laki-laki dewasa yang menjadi pembimbing dalam proses
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belajar laki-laki remaja namun sering kali melibatkan juga aspek emosional

bahkan seksual. Di Madura dikenal istilah dalaq untuk merujuk pada

persahabatan dua anak atau remaja laki-laki, kata kerja dalaq berarti melakukan

genito-anal (penis dan anus). Indikasi kedua adalah adanya laporan dari sarjana

barat mengenai hubungan seksual laki-laki seperti yang ditemukan pada

masyarakat Aceh (C.Snouk Hurgronje) dan hubungan homoseksual laki-laki

dan perempuan pada masyarakat Bali (Julius Jacobs).

b) Hubungan seksual dilembagakan dalam rangka pencarian kesaktian atau

mempertahankan sakralitas. Misalnya ditemukan pada budaya warok di

Ponorogo, dengan remaja sesama jenisnya (gemblak) yang diperlakukan

sebagai pengganti pasangan lawan jenis untuk hubungan seksual.

c) Orang berprilaku homoseksual diberi jabatan sakral. Misalnya basir di suku

Dayak Ngaju yang bertindak sebagai perantara dengan dunia arwah,

tadumburake di Toraja Pamona yang bertindak sebagai shaman, dan bissu di

Makassar yang bertindak sebagai penjaga pustaka istana kerajaan.

d) Perilaku homoseksual dijadikan bagian ritus inisiasi seperti yang ditemukan

pada beberapa suku di Papua melalui penggunaan hubungan genito-oral dan

genito-anal antara remaja dan laki-laki dewasa.

e) Perilaku homoseksual dilembagakan dalam seni dan pertunjukan seperti pada

tari Sadati di Aceh, Lenong di Betawi, tari Gandrung di Banyuwangi,

pertunjukan Ludruk, tari bedhaya di Jawa, pertunjukan Sandhur di Madura dan

tari Masri di Makassar.
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Indonesia masih menjadi negara yang belum ramah terhadap homoseksualitas.

Anggapan dari masyarakat homoseksualitas adalah sesuatu yang salah dan

menakutkan atau dikatakan sebagai homophobia. Weinberg mengartikan

homophobia sebagai ketakutan terhadap homoseksual dan bentuk-bentuk lain

yang menunjukan keintiman dua jenis kelamin yang sama. Guy Hocquenhem

seorang pemikir Prancis mengatakan bahwa masalah yang ada sekarang ini

bukanlah pada homoseksualitas tapi masyarakatlah yang menjadi masalah

(Oetomo,2001).

Laporan survei yang dikeluarkan oleh ILGA (the International Lesbian, Gay,

Bisexsual, Trans and Intersexed Association) pada bulan Mei 2010 tentang

kebijakan dibeberapa negara yang melarang aktivitas sesama jenis antara dua

orang dewasa. Pada bagian Indonesia ditulis bahwa hubungan sesama jenis, baik

dengan perempuan atau laki-laki, tidak dilarang jika mengacu pada KUHP pasal

292. Secara eksplisit menyatakan pelarangan hubungan sesama jenis, jika

dilakukan dengan anak dibawah umur. Pasal 292 KUHP yaitu orang yang cukup

umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang

diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur diancam

dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Dalam Rancangan Aksi Nasional

HAM RI tahun 2004-2009, pemerintah dengan tegas menyebutkan LGBT adalah

kelompok yang harus dilindungi. Namun visi itu masih dilakukan dengan

setengah hati. Diskriminasi terhadap LGBT paling tampak akhir-akhir ini adalah

tidak adanya perlindungan bagi komunitas LGBT yang mendapat perlakuan tidak

menyenangkan dan bahkan dapat berujung kekerasan (Galink, 2013). Tercatat

beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok
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fundamentalis terhadap komunitas LGBT di Indonesia. Antara lain kasuskasusnya

adalah penolakan dan pengusiran konferensi ILGA-Asia (International Lesbian

gay Association) ke-4 yang rencananya akan diadakan di Surabaya pada Maret

2010. Selanjutnya pembubaran pelatihan Hak Asasi Manusia bagi komunitas

transgender yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada

bulan April 2010. Lalu seminar HIV & AIDS di Bandung dan peringatan Hari

Internasional Melawan Homophobia di Yogyakarta juga mendapat ancaman dan

akhirnya dibatalkan pada bulan Mei 2010. Dalam kasus ini kebebasan berkumpul

dan ekspresi komunitas LGBT sebagai warga negara tidak dilindungi oleh

pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 UUD 1945 (Manaf, 2011).

Dilihat dari beberapa kasus tersebut dibeberapa daerah dapat menjelaskan tingkat

homophobia yang tinggi. Akhirnya LGBT setiap tanggal 17 Mei memperingati

hari melawan homophobia. Peringatan hari melawan kebencian pada homoseksual

yang disebut dengan International Day Againts Homophobia-Transphobia

(IDAHOT) jatuh setiap tanggal 17 Mei. Adapun tanggal tersebut dipilh untuk

mengingatkan pada keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) karena

tanggal 17 Mei 1990 secara resmi mengeluarkan homoseksual-transgender bukan

sebagai gangguan jiwa. Moment itu yang kemudian pada tanggal 26-29 Juli 2006

dalam sebuah konferensi International di Montreal-Kanada tentang seksualitas

untuk memutuskan 17 Mei diperingati sebagai hari melawan Homophobia-

Transphobia diseluruh dunia (Manaf, 2011).

Masih sedikit sekali masyarakat yang dapat menerima keberadaan waria. Di

dalam Sosiologi disebutkan bahwa waria adalah suatu transgender, dimana dari
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sikap atau perilaku maskulin merubah dirinya ke feminin dalam menjalani

kehidupan sehari-harinya, tanpa harus melakukan perubahan-perubahan yang

mendasar pada kondisi fisiknya, termasuk melakukan operasi. Dikarenakan

ketakutan masyarakat terhadap transgender, hal ini menyebabkan kehidupan

transgender menjadi lebih terbatas dalam peran dimasyarakat. Pandangan

masyarakat yang negatif terhadap transgender dan sungkan untuk bergaul dengan

mereka membuat transgender terkesan eksklusif, sehingga munculah stereotif dari

masyarakat (PKBI, 2013).

3. LGBT dalam Pandangan Agama

Sebagian masyarakat di Indonesia menganggap bahwa LGBT merupakan bentuk

penyimpangan orientasi seksual yang dilakukan oleh beberapa orang baik laki-laki

maupun perempuan. Dewasa ini isu-isu mengenai LGBT kian tersebar luas baik di

kalangan media seperti TV dan surat kabar, maupun artikel serta media-media

sosial yang digunakan oleh remaja. Permasalahan tersebut tentunya menimbulkan

pro dan kontra antara kaum LGBT dan masyarakat. Masyarakat awam pada

umumnya beranggapan bahwa kelainan orientasi seksual tersebut dapat

meresahkan kehidupan masyarakat sehingga masyarakat merasa terganggu dan

tidak nyaman karena keberadaan kaum LGBT. Bahkan masyarakat tidak segan-

segan mengancam akan melakukan tindakan seperti mencaci, mendeskriminasi

bahkan membunuh kaum LGBT. Berbagai aksi demonstrasi penolakan kaum

LGBT pun telah banyak dikerahkan masyarakat karena mereka tidak mampu

mentoleransi eksistensi kaum LGBT. Persoalan utama mengenai LGBT saat ini
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banyak dikaitkan dengan perspektif agama. Seperti halnya dalam agama Islam

yang menentang akan adanya LGBT yang sudah meluas di masyarakat Indonesia.

Istilah homoseksual pertama kali timbul dari kaum Nabi Luth A.S di mana pada

masa itu terdapat kaum sodom yang melakukan homoseksual. Hal ini dijelaskan

oleh Allah SWT dengan firman-Nya:

Dan (Kami juga Telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah)

tatkala dia Berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan

perbuatan faahisyah (keji) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh

seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi

lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita,

malah kamu Ini adalah kaum yang melampaui batas.”(QS. Al A’raf 80-81).

“Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan

(mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tida mengetahui

(akibat perbuatanmu)”

“Barangsiapa kamu temui melakukan perbuatan kaum Luth (Homoseksual),

maka bunuhlah al-fail dan al-maf’ul bi (kedua-duanya)”

”Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki, jangan pula

perempuan melihat aurat perempuan. Janganlah seorang laki-laki tidur

dengan laki-laki dalam satu selimut, begitu juga janganlah perempuan tidur

dengan perempuan dalam satu selimut” (HR. Muslim).
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Allah SWT menceritakan masalah homoseksual dalam Al Qur’an, sebagaimana

yang terdapat pada Surah di atas, Al A’raaf (7): 80-84, Al Hijr (15): 59-77, Al

Anbiyaa’ (21): 74-75, Asy Syu’araa’ (26): 160-175, An Naml (27): 54-58, Al

Ankabuut (29): 28-35, Ash Shaaffaat (37): 133-138, dan Al Qamar (54): 33-40

(Muhammad bin Ibrahim Az-Zulfi, 2005: 11). Dengan demikian jelas bahwa

Agama Islam melarang kaumnya untuk berperilaku menyimpang seperti yang

dilakukan kaum homoseksual dan lain sebagainya.

Tidak hanya agama Islam yang menentang keberadaan kaum LGBT di Indonesia.

Agama lainnya pun menentang seperti halnya agama Kristen atau Khatolik. Sikap

terhadap homoseksualitas mungkin berbeda dari satu generasi ke generasi lain

atau dari satu negeri ke negeri lain. Tetapi, orang Kristen tidak ”dibawa ke sana

kemari oleh setiap angin pengajaran”. (Efesus 4:14) Sebaliknya, mereka berpaut

pada pandangan Alkitab.

”Alkitab tidak berkomentar tentang kondisi biologis kaum homoseksual,

tetapi Alkitab mengakui bahwa beberapa sifat memang berurat berakar

dalam diri seseorang. (2 Korintus 10:4, 5) Sekalipun beberapa orang

berorientasi ke sesama jenis, Alkitab memberi tahu orang Kristen untuk

menjauhi perilaku homoseksual.”

”Jangan tidur dengan laki-laki sama seperti engkau tidur dengan wanita. Itu

adalah perkara yang memuakkan.” (Imamat 18:22).

”Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Allah merancang agar hubungan

seks dilakukan hanya di antara pria dan wanita, dan hanya dalam ikatan

perkawinan. (Kejadian 1:27, 28;Imamat 18:22; Amsal 5:18, 19)
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“Alkitab mengutuk percabulan, yang mencakup perilaku

homoseksual maupun heteroseksual terlarang.” (Galatia 5:19-21)

Sebagai bagian dari Hukum Musa, larangan ini merupakan salah satu dari banyak

hukum moral yang diberikan khusus untuk bangsa Israel. Meskipun demikian,

perintah itu mencerminkan pandangan Allah terhadap perbuatan homoseksual,

tidak soal oleh orang Yahudi atau non-Yahudi. Selain itu, agama Hindu dan

Budha pun melarang adanya praktek LGBT di kalangan umatnya.

4. Fenomena-fenomena LGBT yang Dikaitkan oleh Perspektif Agama

LGBT atau masyarakat lebih mengenalnya sebagai singkatan dari Lesbian, Gay,

Biseksual dan Transgender sempat membuat gempar masyarakat baik secara

langsung maupun melalui media-media seperti internet, Koran, majalah, dan TV.

Keberadaan LGBT tersebut sempat menganggu kenyamanan sebagian masyarakat

ditambah lagi adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kaum LGBT seperti

yang dilansir pada koran Tribun. Gambar aksi demonstrasi dapat dilihat di bawah

ini :

Gambar 1. Aksi Demonstrasi LGBT
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Berdasarkan pada gambar tersebut jelas terlihat bahwa kaum LGBT melakukan

aksi demonstrasi tidak lain hanyalah untuk mendapatkan persamaan hak asasi

manusia dan dapat diakui oleh masyarakat serta menyerukan untuk tidak

melakukan kekerasan kepada kaum LGBT. Sementara masyarakat sendiri masih

banyak yang beranggapan bahwa keberadaan LGBT sangat bertentangan dengan

apa yang diajarkan oleh agama.

Agama tentunya melarang segala macam bentuk homoseksualitas pada umatnya.

Akan tetapi ada pula pemimpin-pemimpin agama yang memberikan toleransi

pada kaum LGBT. Paus Fransiskus salah satunya. Beliau merupakan Paus gereja

Khatolik yang mana memberikan toleransi kepada kaum gay. Paus Fransiskus dari

Ordo Yesuit, selama 18 bulan menjadi pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia

banyak membuat gebrakan dalam mengubah wajah gereja jadi lebih ramah dan

populis. Salah satu pejabat Vatikan, Uskup Bruno Forte, mengatakan dekrit Paus

itu tujuannya bukan merevisi doktrin fundamental Katolik. Sikap ramah itu, dalam

artian, gereja tidak boleh menolak jemaat gay, orang yang bercerai hingga

pasangan kumpul kebo, apalagi sampai mengecam mereka. Berikut kutipan Uskup

Bruno:

"Arah gereja yang baru menghormati martabat setiap orang. Pribadi

seseorang berdiri sendiri, di luar orientasi seksualnya” (dilansir dari surat

kabar the New York Times, Selasa (14/10).

Selain di Vatikan yang memiliki Paus Fransiskus yang cenderung bersikap toleran

pada kaum LGBT, di Indonesia sendiri juga memiliki fenomena LGBT yang

dikaitkan dengan agama. Salah satu fenomena yang terjadi yaitu adanya waria
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yang berhasil berangkat ke tanah suci. Berikut merupakan gambar foto waria yang

dilansir pada media Antara Jatim.

Gambar 2. Sutika, waria asal Jember yang berangkat menunikan ibadah Haji

Berdasarkan Gambar 2, Sutika merupakan salah satu calon jamaah haji waria

yang berangkat ke tanah suci. Hal ini banyak menimbulkan pro kontra akibat

kelainan orientasi seksualnya yang menjadi seorang waria. Warga merasa hal

tersebut merupakan sebuah ketidakmungkinan yang terjadi bahwa seorang waria

bisa menunaikan ibadah haji disamping pengetahuan warga yang menilai bahwa

waria dan kaum LGBT lainnya sangat ditentang oleh agama. Warga juga banyak

yang bertanya-tanya mengapa ia bisa lolos berangkat ke tanah suci. Berikut

merupakan kutipan pembicaraan Sutika saat ditanya warga dan media mengenai

pemeriksaan berkas oleh petugas imigrasi.

“Saya berangkat dengan KTP laki-laki, karena petugas Imigrasi memeriksa
saya dan saya dinyatakan sebagai laki-laki, tapi sepulang dari Tanah Suci,
saya akan tetap konsisten sebagai wanita,” (Antara Jatim 16 Oktober 2012)
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Pernyataan Sutika di atas pun telah menjawab banyak keraguan warga. Ia juga

memiliki alasan tersendiri mengapa ia harus menunaikan ibadah haji. Berikut

kutipan pembicaraan Sutika pada media Antara Jatim.

“Sebagai Muslim, saya ingin menunaikan ibadah haji, tapi kalau saya seperti
begini ya takdir. Di Tanah Suci, saya ingin bertobat, agar masuk surga,
apalagi keluarga saya sebenarnya termasuk orang yang ngerti (taat
beragama),” (antara Jatim, 16 Oktober 2012)

Berdasarkan pernyataan Sutika di atas, menjadi waria memang bukan

keinginannya. Meskipun saat ini Sutika banyak dinilai oleh masyarakat sebagai

seorang waria namun keinginannya yang kuat untuk bertobat ketika ia sudah

menjalankan ibadah haji tersebut kuat. Dapat disimpulkan bahwa menjadi bagian

dari kaum LGBT merupakan bukan keinginan mereka. Kaum LGBT juga

memiliki keyakinan masing-masing untuk memeluk agama karena dalam

kehidupan sosial setiap manusia berhak untuk memeluk agamanya masing-

masing. Setiap manusia juga perlu menanamkan sikap toleransi pada sesame

manusia lainnya.

D. Tinjauan tentang Sikap

1. Definisi Sikap

Sikap merupakan salah satu konsep yang menjadi perhatian utama dalam ilmu

psikologi sosial. Sikap juga merupakan proses evaluasi yang sifatnya internal

subjektif yang berlangsung dalam diri seseorang dan tidak dapat diamati secara

langsung, namun bisa dilihat apabila sikap tersebut sudah direalisasikan menjadi

perilaku. Oleh karena itu sikap bisa dilihat sebagai positif dan negatif. Apabila

seseorang suka terhadap suatu hal, sikapnya positif dan cenderung mendekatinya,

namun apabila seseorang tidak suka pada suatu hal sikapnya cenderung negatif
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dan menjauh. Selain melalui perilaku, sikap juga dapat diketahui melalui

pengetahuan, keyakinan, dan perasaan terhadap suatu objek tertentu. Jadi, sikap

bisa diukur karena kita dapat melihat sikap seseorang dari yang sudah disebutkan

sebelumnya.

Secara bahasa, Oxford Advanced Learner Dictionary (Hornby, 1974)

mencantumkan bahwa sikap (attitude), berasal dari bahasa Italia attitudine yaitu

yaitu “Manner of placing or holding the body, dan Way of feeling, thinking or

behaving”. Sikap adalah cara menempatkan atau membawa diri, atau cara

merasakan, jalan pikiran, dan perilaku. Free online dictionary mencantumkan

sikap sebagai a complex mental state involving beliefs and feelings and values and

dispositions to act in certain ways. Sikap adalah kondisi mental yang kompleks

yang melibatkan keyakinan dan perasaan, serta disposisi untuk bertindak dengan

cara tertentu. Berikut ini merupakan definisi sikap menurut para ahli :

a) Thomas and Znaniecki (1974) mengemukakan mengenai sikap ini sebagai

berikut:

By attitude we understand a process of individual consciousness which

determines real or possible activity of the individual in the social world.

Melalui sikap, kita memahami proses kesadaran yang menentukan tindakan

nyata dan yang tindakan yang mungkin dilakukan individu dalam kehidupan

sosialnya

b) Thurstone & Chave (dalam Mitchell, 1990) mengemukakan definisi sikap

sebagai:



30

The sum total of a man’s inclination and feelings, prejudice or bias,

preconceived notions, ideas, fears, threats, and convictions about any specific

topic

Sikap adalah keseluruhan dari kecenderungan dan perasaan, curiga atau bias,

asumsi-asumsi, ide-ide, ketakutan-ketakutan, tantangan-tantangan, dan

keyakinan-keyakinan manusia mengenai topik tertentu.

c) Pendapat Allport (1935) mengenai sikap lebih memperkaya pandangan yang

dikemukakan sebelumnya. Menurut Allport sikap adalah :

A mental and neural state of readiness, organised through experience,

exerting a directive and dynamic influence upon the individual’s response to

all objects and situations with which it is related

Sikap adalah kondisi mental dan neural yang diperoleh dari pengalaman, yang

mengarahkan dan secara dinamis mempengaruhi respon-respon individu

terhadap semua objek dan situasi yang terkait.

d) Menurut Krech & Crutchfield sikap adalah:

An enduring organization of motivational, emotional, perceptual, and

cognitive processes with respect to some aspects of the individual’s world.

Sikap adalah pengorganisasian yang relatif berlangsung lama dari proses

motivasi, persepsi dan kognitif yang relatif menetap pada diri individu dalam

berhubungan dengan aspek kehidupannya. Sikap individu ini dapat diketahui

dari beberapa proses motivasi, emosi, persepsi dan proses kognitif yang

terjadi pada diri individu secara konsisten dalam berhubungan dengan obyek

sikap.
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e) Campbell (1950) yang mengemukakan bahwa sikap adalah :

A syndrome of response consistency with regard to social objects.

Artinya, sikap adalah sekumpulan respon yang konsisten terhadap objek

sosial. Penekanan konsistensi respon ini memberikan muatan emosional pada

definisi yang dikemukakan Campbell tersebut. Sikap tidak hanya

kecenderungan merespon yang diperoleh dari pengalaman tetapi sikap respon

tersebut harus konsisten. Pengalaman memberikan kesempatan pada individu

untuk belajar.

f) Aiken (1970) menambahkan bahwa sikap adalah :

A learned predisposition or tendency on the part of an individual to respond

positively or negatively with moderate intensity and reasonable intensity to

some object, situation, concept, or other person.

Sikap adalah predisposisi atau kecenderungan yang dipelajari dari seorang

individu untuk merespon secara positif atau negatif dengan intensitas yang

moderat dan atau memadai terhadap objek, situasi, konsep, atau orang lain.

Dari definisi-definisi mengenai sikap diatas dapat disimpulkan bahwa sikap

adalah suatu kecenderungan dan keyakinan seseorang terhadap suatu hal yang

bersifat mendekati (positif) atau menjauhi (negatif) ditinjau dari aspek afektif &

kognitif dan mengarahkan pada pola perilaku tertentu. Sedangkan definisi sikap

terhadap operasi peneliti simpulkan sebagai kecenderungan dan keyakinan

individu mengenai operasi yang bersifat mendekati (positif) dan menjauhi

(negatif) ditinjau dari aspek afektif dan kognitif dan mengarahkan pada pola

perilaku tertentu.
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2. Analisis tentang Komponen Sikap

Eagly & Chaiken (1993) mengemukakan bahwa sikap dapat diposisikan sebagai

hasil evaluasi terhadap objek sikap yang diekspresikan ke dalam proses-proses

kognitif, afektif, dan perilaku. Sebagai hasil evaluasi, sikap yang disimpulkan dari

berbagai pengamatan terhadap objek diekspresikan dalam bentuk respon kognitif,

afektif (emosi), maupun perilaku (Katz & Stoland, 1959; Triandis, 1971).

Sedangkan komponen sikap menurut Mar’at 1984 (dalam Rahayuningsih, S. U.,

2008) mencakup tiga hal yaitu:

a) Komponen kognitif berhubungan dengan belief (kepercayaan dan keyakinan),

ide,konsep. Bagian dari kognitif yaitu: persepsi, stereotype, opini yang

dimiliki individu mengenai sesuatu.

b) Komponen afeksi berhubungan dengan kehidupan emosional seseorang,

menyangkut perasaan individu terhadap objek sikap dan menyangkut masalah

emosi. Afeksi merupakan komponen rasa senang atau tidak senang pada suatu

objek.

c) Komponen perilaku / konatif merupakan komponen yang berhubungan

dengan kecenderungan seseorang untuk berperilaku terhadap objek sikap.

Sikap adalah tendensi psikologis yang diekspresikan oleh evaluasi terhadap entitas

tertentu dengan derajat suka atau tidak suka. Masih sama dengan pendapat Katz &

Stoland (1959), Triandis (1971), serta Fishbein & Ajzen (1975) yang menyatakan

bahwa sikap berkaitan dengan proses kognitif, afektif, dan perilaku. Namun,

Greenwald (1968); Triandis (1971); dan Zanna & Rempel (1988) mengemukakan

bahwa proses-proses kognitif, afektif, dan perilaku adalah antecedents dari sikap.
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Gambar 3. Sikap sebagai Hasil dari Proses Kognitif, Afektif, dan Perilaku

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa proses kognitif dapat terjadi

pada saat individu memperoleh informasi mengenai objek sikap. Proses kognitif

ini dapat terjadi melalui pengalaman langsung misalnya pada saat individu minum

soft drink kemudian merasakan kesegarannya, atau pengalaman tidak langsung

yang diperoleh dengan cara menonton iklan soft drink yang memperlihatkan

bintang iklan berubah penampilan menjadi lebih segar setelah minum soft drink

tersebut di televisi (Eagly & Chaiken, 1993). Rasa segar yang dirasakan ataupun

menyaksikan wajah orang lain yang berubah menjadi lebih segar memberikan

informasi kepada individu bahwa soft drink adalah minuman yang menyegarkan

menyebabkan individu bersikap positif terhadap soft drink.

Proses-proses lain yang dapat membentuk sikap adalah afektif dan perilaku.

Proses afektif dikemukakan oleh Zanna, Kiesler, dan Pilkonis (1970) dapat

membentuk sikap pada individu. Contoh yang dikemukakan oleh Zanna bahwa

objek sikap yang dihadirkan bersama-sama dengan kejutan listrik akan direspon

negatif daripada objek yang tidak disertai kejutan listrik.

Proses
Kognitif

Proses
Afektif

Proses
Perilaku

SIKAP
(Attitude)
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Sedangkan Bem (1972) mengemukakan bahwa perilaku sebelumnya dapat

mempengaruhi sikap. Pendapat Bem ini lebih dikenal dengan self perception,

yaitu individu cenderung akan menunjukkan sikap sesuai dengan perilaku

sebelumnya. Menurut pandangan Bem dalam Self Perception Theory orang

bersikap positif atau negatif terhadap sesuatu obyek sikap dibentuk melalui

pengamatan pada perilakunya sendiri. Sebagai contoh, orang mengatakan bahwa

sikapnya sangat positif terhadap satu jenis makanan, setelah dia melihat dirinya

memakan begitu banyak makanan tersebut.

3. Fungsi Sikap

Menurut Baron, Byrne, dan Branscombe (dalam Walgito, 2011), terdapat lima

fungsi sikap sebagai berikut.

a) Fungsi pengetahuan

Sikap membantu kita untuk menginterpretasi stimulus baru dan menampilkan

respon yang sesuai. Contohnya, karyawan baru harus diberi informasi sebelum

masuk kerja, agar selalu ramah dan santun terhadap setiap klien, agar kerja sama

bisa lebih maksimal dan terjaga.

b) Fungsi identitas

Sikap terhadap kebangsaan Indonesia (nasionalis) yang kita nilai tinggi,

mengekspresikan nilai dan keyakinan serta mengkomunikasikan “siapa kita”.

Dalam pertemuan resmi antar masyarakat Indonesia dengan luar negeri, orang

Indonesia memakai kebaya atau batik untuk mencerminkan budaya dan identitas

kita sebagai rakyat Indonesia.
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c) Fungsi harga diri

Sikap yang kita miliki mampu menjaga atau menigkatkan harga diri. Misalnya,

ketika ada perkumpulan yang mengharuskan kita berhadapan dengan banyak

orang, sikap kita harus tetap terjaga untuk menjaga harga diri.

d) Fungsi pertahanan diri (ego defensive)

Sikap berfungsi melindungi diri dari penilaian negatif tentang diri kita. Misalnya,

sikap kita harus tetap ramah terhadap atasan sekalipun kita tidak suka padanya,

agar kita tetap terus bekerja di perusahaannya.

e) Fungsi memotivasi kesan (impression motivation)

Sikap berfungsi mengarahkan orang lain untuk memberikan penilaian atau kesan

yang positif tentang diri kita. Contohnya, menjaga sikap seperti bahasa tubuh

ketika pertama kali masuk ke lingkungan baru agar memberi kesan baik dan

positif.

E. Kerangka Pemikiran

Agama memiliki peran yang sangat erat bagi kehidupan masyarakat. Agama

merupakan sesuatu yang dapat merubah perilaku seseorang sebab, agama berisi

tentang norma/kaidah-kaidah yang bisa membawa seseorang ke arah yang lebih

baik karena setiap agama memiliki maksud – maksud tertentu agar penganutnya

menjadi lebih terarah.

Berkaitan dengan agama yang dipeluk oleh masyarakat, terdapat beberapa

fenomena sosial yang sangat berpengaruh pada tatanan agama yang ada di sekitar

masyarakat. Salah satu fenomena yang marak terjadi di sekitar masyarakat yang
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sangat berkaitan dengan kondisi agama dan religiusitas masyarakat yaitu isu

mengenai LGBT (Lesbian, gay, biseksual, dan transgender).

LGBT saat ini sudah menjadi fenomena sosial yang menarik untuk dibicarakan

karena eksistensinya di masyarakat yang selalu meninggalkan citra negatif yang

disebabkan karena orientasi seksualnya yang bersifat menyimpang dan

menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Hal tersebut akan berakibat

buruk bagi kaum LGBT. Mereka akan mendapatkan banyak deskriminasi dari

masyarakat yang mayoritas memiliki orientasi seksual yang bersifat heteroseksual

karena penyimpangan seksual yang dilakukannya telah dianggap mengganggu

kepentingan sosial. Kaum LGBT pada akhirnya cenderung bersifat tertutup

dengan masyarakat luas dan hanya berinteraksi dengan sesama LGBT walaupun

di tempat-tempat umum di tengah masyarakat.

Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kemampuan

sebagai agent of change dan lebih peka akan fenomena sosial yang terjadi

dimasyarakat tersebut akan menjadi sampel dari penelitian. Setiap mahasiswa

tentunya memiliki kepercayaan masing-masing untuk memilih dan memeluk

agamanya, begitupula diikuti dengan praktek-praktek keagamaan yang dilakukan

sesuai dengan agama yang sudah dipilih dan dianutnya tersebut. Berdasarkan

agama yang dianut serta praktek-praktek agama yang dilakukan oleh mahasiswa

tersebut maka timbulah sikap untuk merespon isu-isu LGBT yang sedang marak

di lingkungan masyarakat. Selanjutnya dari sikap yang dilakukan oleh mahasiswa

tersebut akan memunculkan adanya atau tidak adanya hubungan antara sikap serta

tingkat religiusitas mahasiswa dalam menanggapi isu LGBT tersebut.
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F. Bagan Kerangka Pemikiran

Gambar 4. Kerangka Pemikiran Penelitian

Agama yang
Dianut

Responden

LGBT (Lesbian , Gay,
Biseksual,

Transgender)

Tingkat
Religiusitas
Responden

Sikap
Responden

Pengaruh tingkat
religiusitas dan sikap

responden terhadap sikap
keterbukaan pada LGBT



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang diandalkan pada analisis dan

konstruksi. Analisis dan kontruksi dilakukan secara metodologis, sistematis dan

konsisten. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan kebenaran sebagai sebagai

salah satu manifestasi hasrat manusia untuk mengetahui apa yang dihadapinya

dalam kehidupan (Soekanto,1990). Dengan demikian penelitian ini akan

mengungkapkan suatu fenomena sosial yang akan dilakukan sesuai dengan cara

kerja yang teratur dan telah melalui pemikiran yang matang dan sistematis untuk

memudahkan penelitian dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian dengan metode deskriptif

kuantitatif. Hadari Nawawi dan Mimi Mardini (1996), mengatakan metode

deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki,

dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat

sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana keadaan

sebenarnya.

Sedangkan metode kuantitatif menurut Robert Donmoyer (dalam Given, 2008:

713), adalah pendekatan- pendekatan terhadap kajian empiris untuk
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mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik

daripada naratif.

Jadi metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian suatu objek,

suatu kondisi atau suatu peristiwa dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang

tampak atau sebagaimana adanya, sifat serta hubungan secara sistematis antar

fenomena yang akan diteliti di lokasi penelitian dan menampilkan data dalam

bentuk numerik.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono dalam bukunya berjudul “Metode Penelitian Bisnis”

(2008:115), pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa populasi bukan sekedar jumlah

yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh

karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut. Populasi

dalam penelitian ini adalah mahasiswa FISIP Universitas Lampung.
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2. Sampel

Menurut Sugiyono (2008:116) teknik sampling merupakan teknik pengambilan

sampel. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability

sampling. Probability Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih

menjadi anggota sampel. (Sugiyono, 2011: 63). Probability Sampling terdiri dari 4

(empat) macam yaitu simple random sampling, proportionate stratified sampling,

disprorotion stratified sampling, dan cluster sampling.

Teknik Probability Sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel pada

penelitian ini lebih tepatnya penulis menggunakan teknik simple random

sampling. Pengertian simple random sampling menurut Sugiyono (2008:122)

adalah teknik pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa

memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.

Untuk menentukan jumlah sampel dari mahasiswa FISIP Universitas Lampung

tersebut maka digunakan perhitungan Slovin (dalam Sangadji, 2010) yaitu :

= N1 + Ne
Keterangan :

n = Besaran sampel

N = Besaran populasi

e = Sampling error (ditetapkan 10%)

1 = Bilangan konstanta
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Berdasarkan data yang didapat sebagai berikut :

= 5111 + 511. 10% = 83,6 (dibulatkan menjadi 84 responden)
C. Definisi Konseptual

Menurut Singarimbun dan Efendi (2008: 43), definisi konseptual adalah

pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk

mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Berdasarkan pengertian tersebut

maka definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Agama adalah sekumpulan kepercayaan yang mengarahkan setiap manusia

untuk berperilaku dan bertanggung jawab sesuai dengan kaidah dan norma

sehingga manusia tersebut tetap berada di jalan yang lurus dan baik. Dalam hal

ini mahasiswa memberikan pemahaman mengenai agama yang dianut dan

diyakininya.

2. Religiusitas merupakan intensitas seseorang atas kepatuhan menjalankan

syariat dan kewajiban-kewajiban agama. Dalam hal ini mahasiswa

memfokuskan pada intensitas dalam melakukan ritual keagamaan yang

dianutnya.

3. Sikap merupakan kecenderungan individu untuk memahami, merasakan,

bereaksi dan berperilaku terhadap suatu objek yang merupakan hasil dari

interaksi komponen kognitif, afektif dan konatif. Dalam hal ini, mahasiswa

memfokuskan pada perilaku yang dilakukan dalam menanggapi LGBT.
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D. Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2012: 31), definisi operasional adalah penentuan konstrak

atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur.

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan

mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk

melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan

cara pengukuran konstrak yang lebih baik. Dalam penelitian ini yang menjadi

definisi operasionalnya yaitu agama, tingkat religiusitas serta sikap mahasiswa

dalam menanggapi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dengan

studi kasus pada mahasiswa di FISIP Universitas Lampung. Operasionalisasi

konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Operasionalisasi Konsep

Variabel Indikator Sub Pertanyaan Kategori Skor

Agama, Praktek-

praktek

Keagaamaan dan

Sikap Mahasiswa

terhadap Sikap

keterbukaan pada

LGBT

Religiusitas Mahasiswa

:

Frekuensi mahasiswa
menghadiri tempat
ibadah atau berpartisipasi
dalam kegiatan
keagamaan

Seberapa sering
Anda menghadiri
tempat ibadah atau
berpartisipasi dalam
upacara keagamaan /
spiritual?

5 = Selalu
4 = Sering
3 = Kadang-kadang
2 = Jarang
1 = Tidak pernah

Frekuensi mahasiswa
mengikuti kewajiban
yang dianjurkan oleh
setiap agama (seperti
puasa, meditasi, atau
mengikuti 5 sila
Buddhis)

Seberapa sering
Anda berlatih atau
mengikuti apa yang
diwajibkan oleh
gereja, kuil, atau
masjid (misalnya,
mengamati praktek-
praktek keagamaan
seperti meditasi,
puasa, diet, atau
mengikuti 5 sila
Buddhis)?

5 = Selalu
4 = Sering
3 = Kadang-kadang
2 = Jarang
1 = Tidak pernah
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Keyakinan akan
religiusitas dalam
kehidupan keluarga

Saya dibesarkan di
dalam rumah tangga
yang sangat religius

5= Sangat Setuju
4 = Setuju
3 = Tidak Setuju
2 = Sangat tidak setuju
1 = Tidak tahu

Sikap Mahasiswa :
Pendapat mahasiswa
tentang peran gender
tradisional

1. Saya percaya
pria dan waita
memiliki peran
gender yang
terpisah dan
saling
melengkapi

5 = Sangat Setuju
4 = Setuju
3 = Tidak Setuju
2 = Sangat tidak setuju
1 = Tidak tahu

2. Tugas
melahirkan,
mengasuh dan
memberikan
dukungan
emosional
merupakan tugas
perempuan

1 = Sangat Setuju
2 = Setuju
3 = Tidak Setuju
4 = Sangat tidak setuju
5 = Tidak tahu

3. Tugas mencari
nafkah, disiplin
ketat dan
pengambilan
keputusan
merupakan tugas
laki-laki

1 = Sangat Setuju
2 = Setuju
3 = Tidak Setuju
4 = Sangat tidak setuju
5 = Tidak tahu

4. Peran laki-laki
dan perempuan
adalah
meneruskan
keturunan

5 = Sangat Setuju
4 = Setuju
3 = Tidak Setuju
2 = Sangat tidak setuju
1 = Tidak tahu

Pendapat mahasiswa
tentang tingkat
kenyamanan ketika
berinteraksi dengan
LGBT

1. Kenyamanan
mahasiswa
ketika
berinteraksi
dengan gay,
lesbian,
biseksual,
perempuan
biseksual,
transgender,
interseksual dan
orang dengan
gender ambigu

1 = Sangat nyaman
2 = Nyaman
3 = Netral
4 = Tidak nyaman
5 = Sangat tidak nyaman

2. Asal usul
seksualitas dan
gender dari
LGBT

1 = Sangat Setuju
2 = Setuju
3 = Tidak Setuju
4 = Sangat tidak setuju
5 = Tidak tahu

3. Isu-isu yang
berkaitan dengan
kaum LGBT

1 = Sangat Setuju
2 = Setuju
3 = Tidak Setuju



44

4 = Sangat tidak setuju
5 = Tidak tahu

Sikap Keterbukaan
pada LGBT :
Pendapat mengenai
penerimaan dan
dukungan agama
terhadap LGBT

1. agama /
spiritualitas saya
menerima dan
mendukung
kaum LGBTI.

1 = Sangat Setuju
2 = Setuju
3 = Tidak Setuju
4 = Sangat tidak setuju
5 = Tidak tahu

2. gereja / kuil
/masjid/
pemimpin
keagamaan saya
jarang atau tidak
pernah berbicara
tentang kaum
LGBTI.

5 = Sangat Setuju
4 = Setuju
3 = Tidak Setuju
2 = Sangat tidak setuju
1 = Tidak tahu

3. gereja / kuil
/masjid/
pemimpin agama
saya menerima
dan mendukung
kaum LGBTI

1 = Sangat Setuju
2 = Setuju
3 = Tidak Setuju
4 = Sangat tidak setuju
5 = Tidak tahu

Pendapat sikap
keterbukaan keluarga
dan teman dalam
penerimaan LGBT.

1. Keluarga saya
tidak berbicara
tentang kaum
LGBTI

1 = Sangat Setuju
2 = Setuju
3 = Tidak Setuju
4 = Sangat tidak setuju
5 = Tidak tahu

2. Teman-teman
saya tidak
berbicara tentang
kaum LGBTI

1 = Sangat Setuju
2 = Setuju
3 = Tidak Setuju
4 = Sangat tidak setuju
5 = Tidak tahu

3. Keluarga saya
menerima dan
mendukung
kaumLGBTI.

5 = Sangat Setuju
4 = Setuju
3 = Tidak Setuju
2 = Sangat tidak setuju
1 = Tidak tahu

4. Teman-teman
saya menerima
dan mendukung
kaum LGBTI

5 = Sangat Setuju
4 = Setuju
3 = Tidak Setuju
2 = Sangat tidak setuju
1 = Tidak tahu

Selanjutnya, pada indikator yang terdapat pada religiusitas mahasiswa yang

mencakup frekuensi menghadiri tempat ibadah dan frekuensi mengikuti praktek-

praktek keagamaan dapat diukur menggunakan operasionalisasi berikut :
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1. Selalu : 7 hari penuh rutin dilakukan

2. Sering : 6 hari dilakukan dalam seminggu

3. Kadang-kadang : 4 atau 5 hari dilakukan dalam seminggu

4. Jarang : < 4 hari dilakukan dalam seminggu

5. Tidak Pernah : Tidak pernah dilakukan sama sekali

Berdasarkan operasionalisasi frekuensi yang terdapat pada indikator religiusitas

mahasiswa tersebut selanjutnya dapat mempermudah responden dalam memilih

frekuensi yang dilakukannya sehari-hari ketika mengisi pilihan yang tercantum

dalam kuesioner.

Kemudian, untuk tahap batasan operasional setiap variabel baik variabel dependen

dan variabel independen dapat dioperasionalisasikan sebagai berikut.

1. Operasionalisasi Variabel Tingkat Religiusitas Responden (X1)

Dalam variabel tingkat religiusitas responden sebagai variabel X1,

operasionalisasinya dapat dibagi menjadi 3 indikator yaitu :

a) Frekuensi menghadiri tempat ibadah

b) Frekuensi mengikuti kegiatan keagamaan

c) Keyakinan akan religiusitas dalam keluarga

2. Operasionalisasi Variabel Sikap Responden (X2)

Dalam variabel sikap responden sebagai variabel X2, maka operasionalisasinya

dapat dibagi menjadi 2 indikator yaitu :
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a) Pendapat mahasiswa tentang peran gender tradisional

b) Pendapat mahasiswa tentang tingkat kenyamanan ketika berinteraksi dengan

LGBT

3. Operasionalisasi Variabel Sikap Keterbukan terhadap LGBT (Y)

Dalam variabel sikap keterbukaan terhadap LGBT sebagai variabel Y maka

operasionalisasinya dapat dibagi menjadi 2 indikator yaitu :

a) Pendapat mengenai penerimaan dan dukungan agama terhadap LGBT

b) Pendapat sikap keterbukaan keluarga dan teman dalam penerimaan LGBT.

E. Lokasi Penelitian

Menurut Afrizal (2011:128) menyatakan bahwa lokasi penelitian merupakan

lokasi dari sebuah penelitian dan merupakan tempat di mana penelitian akan

dilakukan. Lokasi penelitian juga dapat diartikan sebagai setting atau konteks

sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayah, akan tetapi

juga pada organisasi dan sejenisnya. Penelitian ini dilakukan di FISIP Universitas

Lampung. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut yaitu karena permasalahan

mengenai isu LGBT merupakan salah satu permasalahan sosial yang ada di

masyarakat. Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat. Mahasiswa juga

memiliki pengetahuan mengenai maraknya isu LGBT dan masing-masing

mahasiswa memeluk agama dan kepercayaannya sendiri. Dari perbedaan agama

yang dipeluk oleh tiap mahasiswa, maka bisa diketahui bagaimana mahasiswa

tersebut menyikapi isu-isu LGBT jika dilihat dari tingkat religiusitas mahasiswa.
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Selain itu lokasi penelitian ini juga mudah dijangkau sehingga mempermudah

unuk melakukan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data

dilakukan dengan cara :

1. Menyebar Kuesioner

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan

tertulis dengan menyertakan alternatif jawaban untuk mempermudah responden

melakukan pengisian serta menghindari bias jawaban.

2. Studi Pustaka

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku

referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang

berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono, (2009:240) merupakan catatan peristiwa yang sudah

berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-

data yang berasal dari bahan-bahan tertulis yang mencakup dokumen yang

dianggap penting dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji serta menafsirkan

permasalahan penelitian.



48

G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap variabel

penelitian yang siap dianalisis. Pengolahan data meliputi kegiatan pengeditan data,

tranformasi data (coding), serta penyajian data sehingga diperoleh data yang lengkap

dari masing-masing obyek untuk setiap variabel yang diteliti.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan penghitungan

komputasi program SPSS ( Statistical Product and Service Solution ) karena

program ini memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem

manajemen data pada lingkungan grafis menggunakan menu-menu dekriptif dan

kotak-kotak dialog sederhana, sehingga mudah dipahami cara pengoperasiannya

(Sugianto, 2007: 1).

Langkah-langkah dalam pengolahan data kuantitaif adalah sebagai berikut :

1. Tahap Editing

Editing merupakan kegiatan pengecekan atau pengoreksian data yang telah

terkumpul. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan

yang terdapat dalam data serta untuk melengkapi data.

Tahap editing menyangkut hal-hal berikut :

a) Kelengkapan pengisian

b) Kejelasan tulisan

c) Kejelasan makna

d) Konsistensi dan kesesuaian antar jawaban

e) Relevansi jawaban

f) Keseragaman kesatuan data
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2. Tahap Coding (Pengkodean data)

Coding merupakan pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data termasuk

memberikan kategori untuk jenis data yang sama. Kode adalah simbol tertertu

dalam bentuk huruf atau angka untuk memberikan identitas data. Kode yang

diberikan dapat memiliki makna sebagai data kuantitatif (berbentuk skor).

Kuantikasi atau transformasi data menjadi data kuantitatif dapat dilakukan dengan

memberikan skor terhadap setiap jenis data dengan mengikuti kaidah-kaidah

dalam skala pengukuran.

3. Tahap Tabulasi

Tabulasi merupakan pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode

sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Pada tahap ini, data dimasukkan ke dalam

tabel sesuai dengan kategorinya masing-masing untuk mempermudah memahami

isi data.

4. Tahap Interpretasi

Interprestasi merupakan penafsiran data. Pada tahap ini, data yang telah

dikategorikan dalam tabel ditafsirkan dengan tujuan untuk memudahkan

pemahaman data yang ditampilkan.

H. Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2012:121) “hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan

anatara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek
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yang diteliti”. Pengujian instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan korelasi

bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2012:121) “instrumen yang reliabel adalah instrumen yang

bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan

menghasilkan data yang sama.” Setelah instrumen di uji validitasnya maka

langkah selanjutnya yaitu menguji reliabilitas.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan suatu teknik pengolahan data yang diperoleh

dengan menggunakan rumus atau dengan menggunakan aturan-aturan yang ada

sesuai dengan pendekatan penelitian (Arikunto, 2006: 239). Analisis data

dilakukan bertujuan untuk menguji hipotesis dalam rangka penarikan kesimpulan.

Pada penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data

kuantitatif statistik deskriptif.

Analisis statistik deskriptif yang digunakan pada penelitian ini berupa presentase

dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuat tabel distribusi jawaban dari kuesioner variabel X dan Y

2. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah

ditetapkan

3. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden

4. Memasukan skor tersebut dalam rumus:
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= nN x 100%
Keterangan :

DP : Deskripsi presentase

n : Jumlah skor yang diharapkan

N : Nilai presentase atau hasil

Selanjutnya dilakukan uji regresi linear sederhana dan uji regresi berganda yang

bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh atau hubungan antara variabel bebas

dengan variabel terikat. Dalam melakukan analisis regresi linear, penulis

menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS versi 19.



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi, dengan Pola

ilmiah Pokok yaitu Pengembangan Wilayah Lahan Kering, berupaya ikut serta

memenuhi tuntutan tersebut. Salah satunya adalah mendidik tenaga-tenaga muda

dan potensial yang memiliki dasar-dasar pengetahuan kepemimpinan,

pemberdayaan masyarakat, kebijakan publik, komunikasi, organisasi, bisnis dan

manajemen, tata nilai serta perilaku perubahan masyarakat dengan segala

dinamika serta permasalahannya. Untuk itu, Universitas Lampung bersama-sama

dengan Pemerintah Daerah berusaha mengembangkan fakultas-fakultas baru yang

relevan dengan rencana pengembangan daerah. Salah satu fakultas yang relative

baru adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila mulai melaksanakan kegiatan

Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas

Lampung Nomor 90/KPTS/R/1983 tanggal 28 Desember 1983 tentang Panitia

Pendirian Persiapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Disusul kemudian tanggal 21 Agustus 1984 terbit Keputusan Dirjen Dikti

Depdikbud RI Nomor:103/DIKTI/Kep/1984 Tentang Jenis dan Jumlah Program



53

Studi pada setiap Jurusan di lingkungan Universitas Lampung. SK Dirjen Dikti

inilah yang mengukuhkan keberadaan Program Studi Sosiologi dan Program Studi

Ilmu Pemerintahan yang berada dalam lingkungan Fakultas Hukum sebagai induk

persiapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oleh karena itu mulai tahun

akademik 1985/1986, persiapan FISIP Unila menerima mahasiswa baru melalaui

jalur penelusuran minat kemampuan (PMDK) dan jalur seleksi penerimaan

mahasiswa baru (SIPENMARU), Kepanitiaan pendirian FISIP ini disempurnakan

dengan SK Rektor Unila: 85/KPTS/R/1986 tanggal 22 Oktober 1986 tentang

Panitia Pembukaan Persiapan FISIP Unila. Panitia persiapan ini dipimpin oleh

seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Rektor Universitas Lampung. Tugas panitia ditegaskan dengan SK Rektor Unila

Nomor : 111/KPTS/R/1989 tanggal 29 Desember 1989, bahwa panitia bertugas

dan bertanggung jawab melaksanakan :

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran

2. Penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi

3. Pengabdian kepada masyarakat

4. Pembinaan civitas akademika

5. Kegiatan pelayanan administrasi

Adapun ketua Persiapan FISIP Universitas Lampung adalah sebagai berikut :

1. Drs. A. Kantan Abdullah : 1985-1991

2. Drs. Abdul Kadir, M.S : 1991-1997

FISIP Unila resmi berdiri sebagai fakultas berdasarkan SK Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan RI tanggal 15 November 1995 Nomor: 0333/O/1995 tentang
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Pembukaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. FISIP

terdiri dari dua program studi yaitu Program Studi Sosiologi dan Program Studi

Ilmu Pemerintahan. Berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor:

37/DIKTI/Kep/1997 tanggal 27 Februari 1997 maka status Program Studi tersebut

ditingkatkan menjadi Jurusan. Pada tanggal 18 Maret 1997 terbit keputusan Dirjen

Depdikbud RI Nomor:49/DIKTI/Kep/1997 tentang Pembentukan Program Studi

Ilmu Komunikasi.

Dalam rangka memenuhi harapan masyarakat akan ketersediaan tenaga-tenaga

terampil siap pakai, mulai tahun akademik 1998/1999 FISIP membuka Program

Diploma III (keputusan Dirjen Dikti Nomor: 211/Dikti/Kep/1998): Program Studi

Administrasi Perkantoran dan Sekretari, Program Studi Hubungan Masyarakat

(Humas), dan program Studi Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi

(Keputusan Dirjen Dikti Nomor : 2953/D/T/Kep/2001) serta membuka program

Ekstensi/Nonreguler (S.1) berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 28

/DIKTI/Kep/2002 dan Keputusan Rektor Unila nomor 4596/J26/PP/2003, yaitu

Program Studi Sosiologi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, dan Program Studi

Ilmu Komunikasi. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1998 terbit Keputusan Dirjen

Dikti Nomor: 212/DIKTI/Kep/1998, tentang Pembentukan Program Studi Strata 1

(regular): Ilmu Administrasi Negara dan Program Studi Ilmu Administrasi

Niaga/Bisnis. Pada tanggal 8 Oktober 2012 terbit keputusan mendikbud nomor:

352/E/2012, tentang Pembentukan program Studi Strata 1 (regular): Ilmu

Hubungan Internasional.
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Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Nomor: 2158A.2.1.2/KP/1997, tanggal 23 Januari 1997 diangkat Drs. M. Sofie

Akrabi, M.A. Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Lampung yang pertama. Adapun masa kepemimpinan di FISIP Unila adalah :

1. Dekan Periode 1997-2000 : Drs. M. Sofie Akrabi, M.A.

2. Dekan Periode 2000-2004 : Prof. Dr. Bambang Sumitro, M.S.

3. Dekan Periode 2004-2008 : Drs. Hertanto, M.Si.

4. Dekan Periode 2008-2012 : Drs. Agus Hadiawan, M.Si.

5. Dekan Periode 2012-2016 : Drs. Agus Hadiawan, M.Si.

B. Filosofi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FISIP berpedoman kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan Peraturan-peraturan Pemerintah tentang Pendidikan

Tinggi. FISIP Universitas Lampung dalam menyelenggarakan program-program

berpedoman kepada statute Universitas Lampung, yang ditetapkan oleh Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 182/O/2002 tanggal 21 Oktober 2002.

Kebijaksanaan Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan

keterkaitan dan kesepadanan antara pendidikan dan penelitian dengan

perkembangan pembangunan nasional juga dijadikan sebagai arah. Acuan lain

adalah isu-isu utama program pendidikan yang tertuang didalam Kerangka

pendidikan Tinggi jangka Panjang (KPTJP) III, sebagai pengejawantahan

paradigm batu pendidikan tingi di Indonesia Untuk melandasi kegiatan Tri

dharmanya, telah dirumuskan filosofi FISIP Universitas Lampung. Filosofi

memberikan dasar pertimbangan dalam memilih alternatif, gerak, dan langkah
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yang berdasarkan kepada keyakinan dasar yang telah dirancangkan. Filosofi FISIP

Universitas Lampung sebagai berikut :

1. Berorientasi kepada kepuasan pelanggan

FISIP Universitas Lampung sebagai penyelenggara jasa Pendidikan Meletakan

mahasiswa sebagai customer utama. Keputusan mahasiswa dan orang tua/wali

mahasiswa yang telah mempercayakan pendidikan putera-puterinya di FISIP

Unila, menjadi orientasi utama pelayanan FISIP Unila dalam mendayagunakan

sumberdaya yang dimiliki untuk penyelenggaraan pendidikan diatas segala

pertimbangan lainnya.

Masyarakat umum dan masyarakat ilmiah pada khususnya merupakan pelanggan

lain FISIP Unila. Sebagai lembaga ilmiah, FISIP Unila menempatkan program

pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan politik secara konsisten dan

berkelanjutan sebagai program utama dalam mendayagunakan sumberdaya yang

dimiliki, sehingga melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,

hasilnya diharapkan dapat bermanfaat dan memuaskan masyarakat.

2. Bertumpu pada organisasi dan manajemen yang Profesional

Dalam era globalisasi dan dalam rangka penerapan paradigm baru pendidikan

tinggi, organisasi FISIP Unila akan dikembangkan dan disempurnakan terus

menerus menuju terwujudnya suatu organisasi dengan model manajemen

mutakhir yang professional, yang lengkap dengan piranti lunak berupa

sumberdaya manusia berkualitas dan piranti kersa yang memanfaatkan teknologi

canggih, sehingga manajemen organisasi FISIP Unila berdiri khas efisien,
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auditable, dan accountable dalam rangka menuju upaya peningkatan kualitas

lulusan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk itu telah diimplementasikan system Manajemen Mutu Terpadu (MMT)

FISIP Universitas Lampung menerapkan MMT melalui empat prinsip utama :

a. Keteladanan pimpinan adalah kunci keberhasilan

b. Hari ini harus lebih baik dari pada kemarin

c. Keterlambatan, kesalahan, dan cacat pekerjaan cermin rendahnya mutu

d. Menghilangkan penyebab kesalahan berarti melakukan usaha-usaha perbaikan

3. Berupa peningkatan kualitas secara berkelanjutan

Dalam rangka memenangkan persaingan yang makin ketat di era globalisasi,

FISIP Unila berupaya secara konsisten dan terus menerus untuk meningkatkan

kualitas pelayanan dibidang jasa pendidikan agar dapat dihasilkan lulusan FISIP

Unila yang:

a. Intelktual, berjiwa Pancasila, dan berintegritas tinggi

b. Memiliki kompetensi memadai dibidangnya masing-masing

c. Berkemampuan untuk belajar memadai secara berkelanjutan agar siap menjadi

professional dalam memasuki dunia kerja, serta mampu berkompetisi dalam

memenuhi tuntutan perubahan dan perkembangan yang pesat.

Peningkatan kualitas penelitian juga dilakukan secara berkelanjutan secara

berkelanjutan seiring dengan semakin tingginya kualitas dosen yang dimiliki

FISIP Unila, dengan cara semakin memperdalam bobot penelitian, meningkatkan

produk penelitian dan meyebarluaskannya, baik di tingkat nasional maupun

internasional.
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4. Bekerja berdasarkan perencanaan top down-bottom up

Dalam rangka implementasi peningkatan kualitas berkelanjutan, perencanaan

merupakan alat manajemen yang strategis. Karena itu FISIP Unila akan

menggunakan system perencanaan tertulis yang dikembangkan dengan

memadukan aspirasi dari jurusan. Fakultas (bottom up) dengan arahan kebijakan

(top down) dari pusat (Dirjen Dikti). Dengan demikian terwujud rencana kerja

yang holistic dan realistik, yang secara keseluruhan diarahkan untuk mencapai

efsiensi setinggi tingginya dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas lulusan,

penelitian, dan pengabdiab pada masyarakat.

5. Lingkungan kerja yang kondusif

FISIP Unila telah tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang besar dan

maju, dan mungkin akan terus tumbuh dan berkembang lagi. Pertumbuhan dan

perkembangan FISIP Unila yang diinginkan adalah yang menguntungkan, teratur,

dan terkendali. Untuk itu semua civitas akademika FISIP Unila akan senantiasa

berupaya membuat iklim kerja yang kondusif agar unit-unit didalam FISIP Unila

dapat beraktifitas secara optimal dalam menjalankan misinya, serta dapat

mengembangkan kreativitasnya. Tetapi juga terus-menerus diciptakan sistem agar

seluruh kegiatan unit-unit di FISIP Unila dapat dikendalikan secara efektif.

a. Kesadaran yang tinggi akan pentingnya kualitas

b. Setiap orang bertanggung jawab akan kualitas

c. Perbaikan harus dilakukan secara terus menerus

d. Etos kerja keras penuh pengertian

e. Bekerja dalam system kerja yang cerdas
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f. Bekerja secara efisien dan efektif

g. Disiplin yang tinggi

h. TIdak mencari kambing hitam atas kesalahan

i. Iklim kerja harmonis

C. Visi, Misi, dan Tujuan FISIP

1. Visi

Visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Universitas Lampung (Unila) Merupakan perwujudan Visi Unila di bidang Ilmu

Sosial. Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran melibatkan seluruh

unsure pengelola (Dekan dan jajarannya, Kepala/sub. Bagian administrasi),

Jurusan, Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan

pemangku kepentingan lainnya. Rumusan visi misi didasarkan pada analisis

kekuatan (Strengths), dan kelemahan (Weaknesses), yang dimiliki unit pengelola,

tantangan (Opportunities) dan ancaman (Threats) yang akan dihadapi baik dari

sumber-sumber internal maupun eksternal.

Melalui proses penyusunan yang melibatkan seluruh unsure pemangku

kepentingan (stakeholder) ini diharapkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang

disusun dapat dipahami, dihayati dan menjadi semangat penggerak bersama dalam

mencapai cita-cita masa depan yangtelah dirumuskan dalam visi dan misi.

Pencapaian visi dan misi tersebut selalu dipantau dan dievaluasi secara berkala

sehingga dapat dilakukan penajaman program kegiatan dalam rangka menjamin

pencapaian visi dan misi tersebut. Program dan kegiatan yang merupakan



60

penjabaran dari visi dan misi disusun dalam bentuk program/kegiatan jangka

panjang dan jangka pendek. Penyusunan program dan kegiatan ini dilakukan

melalui forum rapat kerja yang melibatkan unsure pimpinan baik akademik

maupun administrasi. FISIP Universitas Lampung menetapkan visi sebagai

berikut :

“ Pada Tahun 2025, Terwujud FISIP Unila Menjadi Lembaga Pendidikan

dan Pusat Pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sepuluh Terbaik di

Indonesia”

Visi FISIP Unila tersebut menggambarkan cita-cita atau keadaan yang diharapkan

dimasa yang akan datang, yaitu pada tahun 2025. Jadi visi fakultas telah

dinyatakan dengan jelas, sangat realistis dan dapat dicapai secara bertahap dalam

bentuk program baik jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Misi

Misi Fakultas ISIP Unila pada dasarnya yang digunakan untuk pengembangan

tridarma yang dikuatkan dengan misi yang keempat yang merupakan upaya untuk

mewujudkan visi melalui tata kelola yang baik (good governance), mutu dan

kemampuan bersaing :

a. Menyelenggarakan pendidikan dibidang ilmu sosial dan politik dalam rangka

menghasilkan lulusan yang menguasai iprek, berintegritas tinggi dan berdaya

saing baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional

b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang ilmu sosial dan

politik untuk mendukung pendidikan dan pengabdian pada masyarakat.
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c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis kearifan lokal

untuk mendukung masyarakat madani yang harmonis dan sejahtera.

d. Menyelenggarakan organisasi dan tata kelola yang baik yang berorientasi pada

mutu dan kemampuan bersaing.

e. Menyelenggarakan kerjasama dengan stakeholders ditingkat lokal, nasional,

dan internasional.

3. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi FISIP Unila adalah :

a. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ipteks dibidang ilmu

sosial dan politik dan memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial dan

politik baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional.

b. Menghasilkan penelitian di bidang ilmu sosial dan politik untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang menjadi rujukan pada tingkat lokal, nasional

dan internasional.

c. Menghasilkan pengabdian masyarakat yang mendorong masyarakat madani

yang harmonis dan sejahtera.

d. Mewujudkan fakultas dengan tata kelola yang baik, bermutu dan berdaya

saing.

e. Menghasilkan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai acuan kerjasama

berkesinambungan dan saling menguntungkan.
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D. Organisasi Kemahasiswaan FISIP Universitas Lampung

Organisasi kemahasiswaan yang terdapat di FISIP Unila adalah sebagai berikut:

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)

2. Senat Mahasiswa Fakultas (SMF)

3. UPT Cakrawala

4. UPT Cendikia

5. UPT Republika

6. UPT FSPI

7. HMJ Ilmu Pemerintahan

8. HMJ Sosiologi

9. HMJ Ilmu Komunikasi

10. HMPS Administrasi Negara

11. HMPS Administrasi Niaga

12. HMPD Humas

13. HMPD Pusdokinfo

14. HMPD Administrasi Perkantoran dan Sekertaris
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E. Kode Etik Mahasiswa FISIP Universitas Lampung

Setiap mahasiswa Universitas Lampung wajib:

1. Bertakwa kepada Tulian Yang Maha Esa serta tunduk kepada Pancasila dan

IRJD 1945.

2. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bag mahasiswa

yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan surat keputusan rektor.

3. Ikut memeliliara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan

Unila.

4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.

5. Menjaga nama baik dan kewibawaan Unila sebagai almamater.

6. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral, dan kebenaran ilmiah.

7. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.

8. Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya berbagai kegiatan

di Unila, baik akademik maupun non akademik

9. Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggungjawab, dan menghindari

perbuatan tercela antara lain perbuatan plagiat.

10. Berbudi luhur, berperilaku dan berpakaian sopan.

11. Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan yang

berasas pancasila.

12. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup dikampus

13. Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu

pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan budaya.

14. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Unila.

15. Mematuhi larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat :
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a. Mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan

laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian,

pendidikan jasmani atau olahraga, dan pendidikan polatika.

b. Menghambat pejabat, pegawai, atau petugas Universitas dalam

melaksanakan kewajibannya.

c. Menghambat dosen atau mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan belajar

atau penelitiannya.

F. Etika Bagi Mahasiswa FISIP Unila

Setiap warga Unila haras mengindahkan Etika Unila, etika mahasiswa Unila

adalah:

1. Berpakaian yang sopan, yaitu bersih, rapih, tidak menonjolkan kemewahan,

dan tidak mengesankan "seksi" (pakaian ketat dan tipis sehingga tembus

pandang), tidak berkaos oblong, tidak bercelana pendek, dan tidak bersandal.

2. Berpotongan rambut yang rapih.

3. Berperilaku sopan santun dan menghormati orang lain, baik kepada

pemimpin, dosen, pegawai administrasi, mahasiswa lain, maupun anggota

masyarakat lain.

4. Berbicara yang sopan (dalam bertanya dan mengemukakan pendapat) dengan

menggunakan bahasa Indonesia yang baku.

5. Bertegur sapa sesama mahasiswa, senior dan junior, dosen dan pimpinan

jurusan/ fakultas/ universitas.

6. Menghargai waktu, antara lain dengan menepati waktu.
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7. Membiasakan membuat perjanjian untuk bertemu dengan dosen atau

pimpinan.

8. Mengetuk pintu jika akan memasuki ruangan dosen, ruangan pimpinan, atau

ruang kantor lain

9. Meminta izin memasuki ruangan kuliah kepada dosen ketika datang terlambat

dan sewaktu meninggalkan ruang kuliah sebelum perkuliahan selesai.

10. Memelihara keindahan kampus, antara lain tidak. mencoret-coret, tidak

mengganggu teman-teman dan sebagainya.

11. Memelihara kebersihan, antara lain dengan membuang sampah pada tempat

yang disediakan dan menjaga kebersihan WC.

12. Melakukan unjuk dengan sopan, tertib, dan dengan izin/melalui prosedur

yang berlaku.

13. Berusaha meluruskan dan menasehati sesama mahasiswa yang melakukan

perbuatan yang tercela.

14. Tidak membuat gaduh baik di dalam maupun di luar raangan kuliah.

15. Tidak menghalangi orang lain memasuki raangan, gedung dan kompleks

kampus dengan cara memblokir pintu atau jalan.

16. Tidak merokok di tempat yang dilarang merokok, antara lain di dalam ruang

kelas.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pada identitas responden, jumlah responden yaitu sebanyak 84 responden dengan

komposisi 36 responden laki-laki dan 48 responden perempuan dan mayoritas

responden beragama Islam, yaitu sebanyak 62 responden dengan persentase

82,1%. Responden didominasi berasal dari jurusan Sosiologi dan mayoritas

berusia 21 tahun dengan persentase 59,5%.

2. Pada tingkat religiusitas responden dibagi menjadi 3 indikator yaitu frekuensi

menghadiri tempat ibadah yang didominasi oleh 42 responden dengan persentase

50%  di mana responden tersebut kadang-kadang menghadiri tempat ibadah,

kemudian pada indikator selanjutnya yaitu frekuensi mengikuti praktek-praktek

keagamaan yang didominasi oleh responden yang sering mengikuti praktek

keagamaan berjumlah 42 responden dengan persentase 50% dan indikator

terakhir yaitu keyakinan akan religiusitas dalam kehidupan keluarga yang

didominasi oleh responden yang menyatakan setuju bahwa responden dibesarkan

dalam keluarga yang religius yaitu sebesar 63 responden dengan persentase 75%

.



91

3. Selanjutnya, pada sikap responden difokuskan dalam 2 indikator yaitu yang

pertama merupakan indikator pendapat mengenai peran gender tradisional di

mana mayoritas 48 responden yang setuju bahwa pria dan wanita memiliki peran

gender yang terpisah dan saling melengkapi untuk berperan di masyarakat dan

yang kedua merupakan indikator pendapat mengenai tingkat kenyamanan

responden ketika berinteraksi dengan LGBT reponden cenderung memilih

bersikap netral pada LGBT karena mereka beranggapan bahwa keberadaan

LGBT tidak begitu membahayakan dan tidak begitu menganggu kenyamanan

selagi kaum LGBT tersebut tidak bersikap buruk di depan umum.

4. Berdasarkan uji regresi berganda, variabel tingkat religiusitas memiliki nilai

koefisien regresi sebesar -0,109 yang artinya tingkat religiusitas memiliki

pengaruh yang bersifat negatif terhadap sikap keterbukaan pada LGBT,

sedangkan variabel sikap memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,170 yang

artinya sikap memiliki pengaruh yang bersifat positif terhadap sikap keterbukaan

pada LGBT. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa antara tingkat religiusitas dan

sikap terhadap keterbukaan pada LGBT memiliki hubungan yang tidak searah.

Semakin tinggi tingkat religiusitas maka akan semakin rendah pula sikap

keterbukaan terhadap LGBT. Artinya, semakin seseorang memiliki pemahaman

mengenai religiusitas maka akan cenderung semakin bersikap untuk menutup diri

terhadap eksistensi LGBT.
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5. Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi (R) sebesar 0,359, hal ini

menunjukkan bahwa korelasi antara tingkat religiusitas dan sikap terhadap sikap

keterbukaan pada LGBT dikategorikan lemah.

6. Pada koefisien determinasi, dapat diketahui bahwa perhitungan R Square sebesar

0,129 atau sama dengan 12,9%. Hal ini berarti variabel independen yaitu tingkat

religiusitas dan sikap dengan variabel dependen yaitu sikap keterbukaan pada

LGBT adalah sebesar 12,9%. Sedangkan sisanya yaitu 87,1% disebabkan oleh

faktor-faktor lain yang tidak termasuk variabel dalam penelitian.
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B. Saran

Saran pada penelitian ini dan untuk penelitian selanjutnya dapat direkomendasikan

sebagai berikut.

1. Dengan tingkat religiusitas yang tinggi dan memiliki pengetahuan yang cukup

tentang maraknya LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) hendaknya

mahasiswa dapat secara bijaksana menyikapi keberadaan kaum LGBT. Artinya,

bukan berarti kaum LGBT didiskriminasi bukan berarti juga mendukung penuh

keberadaan mereka. Masyarakat harus menjunjung tinggi akan apa yang telah

diajarkan oleh agamanya masing-masing dan agama mengajarkan setiap umatnya

untuk bersikap toleransi kepada sesame. Sikap saling toleransi dan saling

menghargai hendaknya ditanamkan oleh remaja dan masyarakat di zaman yang

serba modern ini.

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian ini secara lebih

holistik, mulai dari inti permasalahan yang hendak diteliti, ketepatan penggunaan

metode penelitian, pemilihan informan atau responden, ketelitian dalam

melaksanakan penelitian dan menyusun hasil akhir penelitian.
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