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RINGKASAN

Berbagai permasalahan muncul akibat pengaruh perkembangan teknologi,

salahsatunya adalah perilaku seksual yang menyimpang, yang saat ini lebih banyak dikenal

dengan perilaku Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT). Perilaku LGBT menjadi

hal yang menakutkan berkembang di masyarakat, terutama masyarakat Minangkabau.

Mengingat, perilaku ini tidak sesuai dengan norma yang ada pada masyarakat Minang, yang

mengedepankan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Penanggulangan perilaku

LGBT bisa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan budaya yaang berbeda antara satu

budaya dengan budaya lainnya. Budaya-budaya yang berbeda memiliki sistem nilai yang

berbeda, tujuan hidup yang berbeda dan cara komunikasi yang sangat di pengaruhi oleh

bahasa, aturan, dan norma yang ada pada masing-masing budaya. Permasalahannya sekarang

adalah belum adanya model bimbingan dan konseling berdasarkan kearfian budaya setempat

yang dapat dijadikan panutan dalam upaya pencegahan perilaku orientasi seksual

menyimpang. Salah satu konseling yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau mencegah

terjadinya permasalahan yang ada dalam budaya adalah konseling lintas budaya. Untuk itu

diperlukan sebuah penelitian yang relevan berkenaan dengan pencegahan perilaku LGBT di

Sumatera Barat dengan mengedepankankan kearifan budaya Minang melalui layanan

bimbingan dan konseling. Penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang direncanakan

selama 2 (dua) tahun. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Sumatera

Barat. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratified purposive random

sampling, besaran sampel akan diambil dari kabupaten/kota secara proporsional. Instrumen

yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket model skala likert berkenaan dengan

Kecendrungan Perilaku LGBT, kompetensi konselor lintas budaya dan instrumen

keterpakaian pengembangan model budaya. Teknik analisis data yang digunakan adalah

analisis deskriptif kuantitatif yang diolah dengan bantuan program SPSS for windows. Sampai

saat ini penelitian ini telah menghasilkan (1) kajian teoritis berkenaan dengan Lesbian, Gay,

Biseksual dan Transgender, (2) kajian teoritis berkenaan dengan budaya minangkabau, (3)

kajian kualitatif berkenaan dengan lesbian dan gay berkenaan dengan kondisi latar belakang

keluarga dan pemahaman nilai-nilai agama, dan (4) 2 artikel yang disajikan pada konferensi

internasional terindeks. Tahun berikutnya akan dilakukan penyusunan instrumen berkenaan

dengan kecendrungan perilaku LGBT pada remaja untuk selanjutnya disusun kerangka model

konseling kearifan budaya minang untuk mencegah perilaku LGBT pada remaja Sumatera

Barat

Kata Kunci : LGBT, Konseling Kearifan Budaya Minang
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penyakit masyarakat menjamur begitu cepat. Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah

hubungan sesama jenis, dalam hal ini ketertarikan dalam seksualitas baik itu laki-laki sama laki-

laki (gay), perempuan sama perempuan (lesbian), biseksual yang dipahami sebagai indvidu yang

punya ketertarikan seksualitas dengan dua jenis kelamin, dan ada juga individu yang tidak

percaya terhadap jenis kelamin yang ada dengannya sehingga berusaha menolak dan menjadi

jenis kelamin yang berbeda, baik pola perilaku maupun kecendrungan lainnya yang sering juga

dikenal dengan transgender. Semua penyakit masyarakat sekarang ini lebih populer dengan

sebutan LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender). Sekarang LGBT sudah mewabah sampai

ke Indonesia, mulai dari masyarakat dari kelas ekonomi rendah maupun tinggi. Mereka yang

menganut LGBT menganggap LGBT tidak ada larangan karena merupakan hak dari setiap

manusia yang hidup dalam pelampiasan seksualitasnya, para pendukung LGBT ingin melegalkan

LGBT di Indonesia seperti yang ada di negara bagian lain yang sudah melegalkan hubungan

sesama jenis ini yang sebenarnya dalam khaidah kemanusian itu melanggar norma yang ada,

karena tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia.

Permasalahan menjamurnya perilaku LGBT bukan tidak dipertentangkan oleh banyak

orang, akan tetapi semakin dipertentangkan, kecendrungan untuk berperilaku LGBT sepertinya

semakin berkembang dengan pesat dan mengkhawatirkan. Perilaku LGBT dianggap sebagai

sesuatu yang mengkhawatirkan karena jelas bertolak belakang dengan norma masyarakat dan

hukum di Indoensia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan pun jelas menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya Undang-undang ini

jelas menjelaskan bahwa perkawinan yang di sahkan adalah perkawinan antara laki-laki dan

perempuan. Selanjutnya dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan perilaku LGBT

sebagaimana halnya pemerkonsaan, perzinahan, perselingkuhan dan seks bebas, sama sekali

tidak mendapat tempat dalam payung hukum Indonesia.
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Sekarang ini masih banyak kaum LGBT yang ada di Indonesia menginginkan mereka

diakui oleh masyarakat lainnya. Padahal, jelas semua itu sangat bertentangan dengan budaya

yang di miliki oleh masayarakat Indonesia. Namun yang terjadi di lapangan sekarang, budaya

yang ada dalam diri individu itu sudah mulai pudar atau bisa dikatakan tidak ada lagi.

Kusherdyana menyatakan (2011:3) masyarakat tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan

budayanya masing-masing sehingga membentuk dan menciptakan cara berpikir dan bertingkah

laku yang khas bagi para anggotanya. Masyarakat lebih mementingkan urusan masing-masing

dan tidak mau tahu dengan yang ada di lingkugan sekitarnya. Salah satu akibatnya makin

maraknya tingkah laku yang ditampilkan telah menyalahi norma-norma yang ada seperti LGBT.

Dilihat dari populasi LGBT yang membutuhkan perhatian dan penanganan tersebut

terlihat dari paparan data yang menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 2%-13% dari populasi

dunia merupakan individu yang memiliki orientasi seksual tersebut, dan 60% di antaranya

merupakan anak-anak muda. Untuk wilayah Indonesia sendiri, berbagai riset pada tahun 2014

memperkirakan bahwa pengidap LGBT adalah sebanyak 1% dari total populasi rakyat Indonesia

dan diperkirakan angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Selain penduduk Indonesia

yang tinggal di negerinya sendiri, pengidap orientasi seksual LGBT juga dialami oleh tenaga

kerja Indonesia di luar negeri dengan angka pengidap yang cukup banyak. Pada tahun 2013

ditemukan 84,45% tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Hongkong adalah lesbian dan tidak

sungkan untuk menunjukkan orientasi seksualnya tersebut di depan umum (Ardi, 2016).

Penelitian Megawati (2011) menyebutkan terdapat tiga faktor penyebab seseorang

menjadi kaum homoseksual yaitu pengaruh kondisi keluarga dan kondisi hubungan orang tua,

pengalaman seksual yang buruk pada masa kanak-kanak, dan pengaruh lingkungan. Selain itu,

Penelitian Nurmala (2006) menunjukkan faktor pola asuh keluarga, lingkungan sosial kultural,

faktor biofisik, traumatis dan faktor psikologis mempengaruhi penyebab terjadinya perilaku

seksual menyimpang.

Beberapa hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa peranan sosial kultural

mempengaruhi kecendrungan perilaku seksual menyimpang. Budaya Minang disebut sebagai

budaya yang khas dikarenakan banyaknya peran orang lain dalam membentuk karakter dan

kepribadian anak. Dalam budaya Minang, anak tidak hanya tanggung jawab orangtuanya (ayah

dan ibu) semata, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab orang lain seperti ninik mamak, alim
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ulama dan masyarakat yang lebih luas. Pada Februari 2016 lalu Padang di gegerkan dengan

hampir terlaksananya pernikahan sesama jenis, untung saja semua itu bisa digagalkan oleh

Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang. Berarti LGBT sudah merambah sampai Sumatera

Barat. Untung saja pada kasus ini bisa di gagalkan, jika tidak di tangani dengan serius maka akan

berdampak buruk bagi budaya bangsa Indonesia, dalam hal ini budaya Minang.

Budaya-budaya yang berbeda memiliki sistem nilai yang berbeda, tujuan hidup yang

berbeda dan cara komunikasi yang sangat di pengaruhi oleh bahasa, aturan, dan norma yang ada

pada masing-masing budaya (Kusherdyana, 2011:9). Di sinilah akan muncul permasalahan

ketika budaya yang di anutnya berbeda dengan orang lain dan tidak bisa di terima atau

bertentangan dengan apa yang di percayainya. Dalam hal ini perlu ada penanganan khusus dalam

penyelesaian masalah LGBT dalam khaidah budaya yang ada di Indonesia. Dikarenakan jika ini

dibiarkan terjadi secara bekerlanjutan akan berdampak buruk bagi generasi penerus bangsa

Indonesia. Pencegahan dan pengentasan kondisi klien yang mengidap LGBT dikategorikan

dalam populasi khusus (Ardi, 2016). Sebab tidak semua induvidu yang mengalami kondisi ini,

dan faktor-faktor tertentulah yang menjadi pemicu seseorang memiliki orientasi seksual

menyimpang dimaksud. Terlepas dari kontroversi mengenal hasil putusan Mahkamah Konstitusi

yang menolak uji materi terhadap pasal 281, 285 dan 292 KUHP, sudah seharusnya seluruh

lapisan masyarakat bergerak dan bersatu mengkampanyekan dan tindakan konkret dalam

mengatasi potensi melebarnya kasus LGBT ditengah masyarakat, dalam jangka pendek

sebaiknya ada perguruan tinggi yang secara resmi mendirikan pusat kajian dan penanggulangan

LGBT (Ganefri, 2018). Berbagai permasalahan yang dialami pengidap LGBT membutuhkan

penanganan khusus oleh konselor, terlebih hal ini menyangkut kondisi kehidupan klien

khususnya berupa marginalisasi, gangguan dalam berkarir, norma dalam masyarakat serta

keyakinan beragama.

Konselor adalah seorang tenaga profesional yang bertugas dan bertanggung jawab

memberikan layanan bimbingan dan konseling untuk mengatasi masalah klien. Prayitno (2004)

menyatakan pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dari manusia, untuk manusia, dan

oleh manusia. Dari manusia, artinya pelayanan itu diselenggarakan berdasarkan hakikat

keberadaan manusia dengan segenap dimensi kemanusiaannya.
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Permasalahannya sekarang adalah belum adanya model bimbingan dan konseling

berdasarkan kearfian budaya setempat yang dapat dijadikan panutan dalam upaya pencegahan

perilaku orientasi seksual menyimpang. Supriatna (2010) juga menyatakan tidak ada artinya

konselor yang terampil, terlatih, atau cerdas, jika konselor tersebut melakukan kesalahan,

mengasumsikan budaya klien secara tidak tepat, melakukan asesmen secara tidak akurat, serta

memahami dan melakukan intervensi konseling yang tidak sesuai. Salah satu konseling yang

bisa dilakukan untuk mengatasi atau mencegah terjadinya permasalahan yang ada dalam budaya

adalah konseling lintas budaya. Untuk itu diperlukan sebuah penelitian yang relevan berkenaan

dengan pencegahan perilaku LGBT di Sumatera Barat dengan mengedepankankan kearifan

budaya Minang melalui layanan bimbingan dan konseling.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan kerangka kerja yang telah dikemukakan, permasalahan utama penelitian ini

adalah berkenaan dengan model konseling Kearifan Budaya Minang untuk Mencegah Perilaku

LGBT pada Remaja Sumatera Barat dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran kecendrungan perilaku LGBT pada remaja di Sumatera Barat?

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan remaja di Sumatera Barat memiliki

kecendrungan berperilaku LGBT?

3. Bagaimana gambaran budaya Minang berkenaan dengan pembentukan perilaku remaja?

4. Seperti apa model konseling kearifan budaya Minang untuk mencegah perilaku LGBT

pada remaja di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menemukan model konseling kearifan

budaya Minang untuk mencegah perilaku LGBT pada remaja di Sumatera Barat. Secara khusus,

penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan gambaran kecendrungan perilaku LGBT pada remaja di Sumatera Barat.

2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan remaja di Sumatera Barat memiliki

kecendrungan berperilaku LGBT.
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3. Mendeskripsikan gambaran budaya Minang berkenaan dengan pembentukan perilaku

remaja.

4. Mendeskripsikan model konseling kearifan budaya Minang untuk mencegah perilaku

LGBT pada remaja di Sumatera Barat.

D. Urgensi/ Keutamaan Penelitian dan Luaran penelitian

Penelitian ini menjadi penting dikarenakan bermanfaat secara teoritis dan praktis dalam

kerangka keilmuan bimbingan dan konseling khususnya dalam bimbingan dan konseling lintas

budaya untuk mengembangkan kompetensi konselor lintas budaya dengan kearifan budaya

Minang yang akan menjadi acuan dalam usaha preventif dan kuratif perilaku LGBT di kalangan

remaja. Secara lebih rinci manfaat penelitian secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat/luaran teoritis

a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan khususnya yang

berhubungan dengan pengembangan kompetensi konselor dalam kerangka bimbingan

dan konseling komprehensif, dengan memperhatikan kearifan budaya Minang

b. Mengembangkan konsep-konsep yang berhubungan dengan program bimbingan dan

konseling lintas budaya

c. Memberikan sumbangan pemikiran untuk layanan bimbingan dan konseling yang

berdasarkan pada latar budaya yang berbeda untuk pencegahan dan pengentasan

perilaku LGBT di kalangan remaja.

d. Terciptanya buku ajar yang ber ISBN untuk digunakan oleh Mahasiswa bimbingan

dan konseling dalam pembelajaran Patologi Sosial dan Kriminologi serta

pembelajaran teknik konseling lainnya.

2. Manfaat/luaran praktis

a. Ditemukannya gambaran di lapangan berkenaan dengan kecenderungan dan faktor-

faktor penyebab individu berperilaku LGBT, yang akan dimanfaatkan oleh konselor

dan dosen untuk pengembangan kompetensi konselor lintas budaya, khususnya

kearifan budaya Minang.

b. Hasil penelitian dapat disampaikan pada pertemuan ilmiah nasional dan internasional

serta dapat dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi (seperti Jurnal Ilmu
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Pendidikan), Journal of LGBT Issues in Counseling, Counsedu Journal, journal

counseling and development dan atau jurnal internasional lainnya yang membahas

konseling lintas budaya khususnya dalam pencegahan dan pengentasan perilaku

LGBT/perilaku seksual menyimpang lainnya pada remaja

c. Terciptanya naskah akademik dan model pelayanan konseling yang membantu

pencegahan LGBT pada remaja dengan mengedepankan kearifan budaya minang.

d. Diterimanya pengakuan terhadap karya (paten sederhana dan hak cipta) baik terhadap

instrumen yang dikembangkan maupun terhadap model konseling kearifan budaya

minang.

Berikut disajikan luaran penelitian yang diharapkan:

NO
Jenis Luaran Indikator Capaian

TS TS + 1

1. Publikasi Ilmiah Internasional

Berputasi

Draft Accepted/

published

Internasional Reviewed Accepted/

published

Nasional

Terakreditasi

Draft Accepted/

published

Jurnal

Nasional Ber

ISSN

Accepted/

published

Sudah

dilaksanakan

2. Pemakalah dalam Temu Ilmiah Internasional Sudah

dilaksanakan

Sudah

dilaksanakan

Nasional Sudah

Dilaksanakan

Sudah

dilaksanakan

3. Hak Kekayaan Intelektual Paten

Sederhana

Tidak Ada Draft

Hak Cipta Draft Terdaftar

4. Model/Desain Draft Produk

5. Buku Ajar (ISBN) Draft Editing
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LGBT DAN FAKTOR PENYEBABNYA

1. LGBT

Lesbian, gay, biseksual dan transgender atau lebih di kenal dengan sebutan LGBT

pada masa sekarang ini adalah prilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu untuk

melampiaskan seksualitas yang ada pada dirinya. Secara umum orientasi seksual dibagi

menjadi 3, antara lain: homoseksual, yaitu ketertarikan seksual terhadap sesama jenis,

heteroseksual, yaitu ketertarikan seksual terhadap lawan jenis dan biseksual, yaitu

ketertarikan seksual kepada sesama jenis dan lawan jenis (Wedhanti dan Diag, 2014).

Secara rinci di bahas sebagai berikut.

a) Lesbian dan Gay

Lesbian dan Gay termasuk perilaku homoseksual. Homoseksualitas dapat

mengacu kepada(Wedhanti dan Diag, 2014): (1) Orientasi seksual yang ditandai dengan

kesukaan seseorang dengan orang lain mempunyai kelamin sejenis secara biologis atau

identitas gender yang sama; (2) perilaku seksual dengan seseorang dengan gender yang

sama tidak peduli orientasi seksual atau identitas gender; dan (3) identitas seksual atau

identifikasi diri, yang mungkin dapat mengacu kepada perilaku homoseksual atau

orientasi homoseksual.

Pada kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa homoseksual

mengacu kepada interaksi seksual atau romantis antara pribadi yang berjenis kelamin

sama. Nevid et al (2003) juga menyatakan homoseksual merupakan orientasi seksual

yang ditandai oleh adanya minat erotis terhadap dan pembangunan hubungan romantis

dengan individu dari gendernya. Dengan demikian istilah lesbian adalah suatu istilah

yang digunakan untuk merujuk kepada wanita homoseks. Sedangkan gay adalah istilah

yang digunakan untuk merujuk kepada pria homoseks.

Wedhanti dan Diag (2014) menyatakan lesbian merupakan istilah yang

menggambarkan seorang perempuan yang secara emosi dan fisik tertarik dengan sesama
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perempuan, sedangkan gay merupakan istilah untuk menyebutkan lelaki yang menyukai

sesama lelaki sebagai partner seksual, serta memiliki ketertarikan baik secara perasaan

atau erotik, baik secara dominan maupun eksklusif dan juga dengan ataupun tanpa

adanya hubungan fisik. Jadi lesbian adalah ketertarikan seksual seorang perempuan

dengan jenisnya sedangkan Gay adalah ketertarikan seksual seorang laki-laki dengan

jenisnya.

b) Biseksual

Biseksual adalahh prilaku seksual yang menyimpang. Penelitian Alfred Kinsey

(Sarwono, 2012) ditemukan bentuk antara dari perkembangan seksual individu, yaitu

memiliki hasrat seksual terhadap sesama jenis kelamin dan berbeda jenis kelamin.

Biseksual adalah ketertarikan seksual seorang individu dengan jenisnya begitupun

dengan lawan jenis nya secara bersamaan.

c) Transgender

Transgender terjadi karena individu mengalami gangguan identitas gender,(Ardi,

2016). Gangguan identitas gender terjadi pada individu yang merasa jauh di dalam

dirinya, individu tersebut adalah orang yang berjenis kelamin berbeda dengan anatomi

tubuh yang sebenarnya, (Davison et al, 2004). Maksudnya adalah seorang individu

merasa bahwa apa yang ada di tubuhnya itu tidak menggambarkan apa yang ada dalam

dirinya. Transgender merupakan suatu bentuk prilaku baik oleh individu maupun

kelompok yang menggunakan atribut gender diluar dari yang dikonsturksikan oleh

masyarakat, yang dianggap menyimpang dari peran gender (laki-laki atau perempuan),

nilai, norma serta agama secara umum (Nurdelia, Jasruddin, & Daud, 2015). Jadi

transgender adalah individu atau kelompok yang tidak percaya terhadap jenis kelamin

yang dimilikinya sehingga berusaha menolak dan menjadi jenis kelamin yang berbeda,

baik pola perilaku maupun kecendrungan lainnya.
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Faktor Penyebab LGBT

Beberapa faktor penyebab seseorang terlibat dalam aktivitas seksual komunitas

LGBT menurut Freud (Noviandy, 2012) sebagai berikut.

a) Faktor Prinsip Hidup.

Frued menyatakan setiap manusia memiliki dua prinsip, mati dan hidup (dead and life).

Prinsip mati merupakan prinsip yang cenderung merusak dan agresif. Sedangkan prinsip

hidup adalah prinsip manusia untuk mempertahankan diri dan mengembangkan

kepribadiannya di dalam realitas kehidupan. Prinsip hidup cenderung terarah kepada

pemuasan libido. Dalam hal ini libido adalah satu-satunya energi dasar kehidupan

manusia dalam mencari kelezatan dan kesenangan hidup tanpa melihat norma-norma

yang berlaku di masyarakat.

b) Faktor Lingkungan.

Berkenaan dengan hal ini, Freud memegang prinsip determinisme psikologis, yaitu

setiap manusia telah menentukan sebelumnya untuk hidup di sebuah lingkungan tertentu.

Dalam kaitannya dengan LGBT, faktor lingkungan menjadi alasan kenapa seseorang

menentukan pilihan untuk lerlibat dalam komunitas LGBT. Perlakuan kurang simpatik,

kekerasan dari lawan jenis, dan perlakuan tidak senonoh lainnya merupakan indikator-

indikator lingkungan yang menentukan seseorang untuk bergabung ke dalam komunitas

LGBT.

c) Faktor Kebebasan Seksual (free sex)

Kebebasan sex (free sex) pada titik tertentu akan mendorong seseorang untuk mencari

kepuasan seks dari gaya dan varian seks lainnya, atau terlibat dalam aktivitas seksual

seperti yang dilakukan oleh komunitas LGBT.

d) Faktor Genetik

Perkembangan biologi molekuler dan genetika memberi warna baru dalam memahami

eksistensi manusia. Saat ini, semua yang menyangkut dengan kepribadian dan

historisitas keturunan manusia bisa ditinjau dari aspek genetik, lebih spesifiknya DNA.

Melalui DNA kita bisa memahami sifat-sifat seseorang. Sebut saja, berani, lembut,

panakut, pemalu, terbuka, tertutup, emosional dan sebagainya. Melalui DNA juga kita

bisa memahami kecenderungan seseorang untuk bersifat setengah laki-laki dan setengah
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perempuan yang berimplikasi kepada kesulitan seseorang untuk menentukan jenis

kelaminnya. Dengan demikian, kita bisa memahami bahwa kecenderungan seseorang

untuk masuk ke dalam komunitas LGBT bisa disebabkan oleh faktor genetik.

e) Faktor Hormon

Dalam ilmu biologi disebutkan bahwa sifat maskulin dan feminin sangat ditentukan

oleh hormon testosteron dan progesteron. Kelebihan kadar hormon testosteron misalnya,

menentukan seorang lelaki untuk menyukai lawan jenis (wanita). Jika sebaliknya, ia

akan menyukai sesama jenis (laki-laki). Begitu juga sebaliknya dengan perempuan.

f) Faktor Ketidakpuasan Seks Dengan Pasangan

Ketidakharmonisan hubungan seksual suami istri menjadi salah satu faktor kenapa

seseorang mengalihkan orientasi seksualnya seperti aktivitas seksual yang dilakukan

oleh kaum LGBT.

Supratiknya (1995:96) menjelaskan faktor penyebab homoseksualitas bermacam-

macam, seperti karena mendapatkan pengalaman homoseksual yang menyenangkan pada

masa remaja atau sesudahnya, karena memandang perilaku heteroseksual sebagai sesuatu

yang menakutkan atau tidak menyenangkan, karena besar di tengah keluarga dimana ibu

dominan sedangkan ayah lemah atau sebaliknya. Lalu Soekanto (2012:335) menyatakan

seseorang menjadi homoseksual karena pengaruh orang-orang sekitarnya. Sikap tindaknya

yang kemudian menjadi pola seksualnya dianggap sebagai sesuatu yang dominan sehingga

menentukan segi-segi kehidupan lainnya.

B. Budaya dan Budaya Minang

Setiap individu memiliki budaya. Budaya bisa menjadi pengaruh seseorang

mengidap LBGT. Budaya bisa digunakan dengan banyak cara dan memiliki sebuah sejarah

yang panjang. Berry et.al (dalam Starnberg, 2008:469) menggambarkan enam penggunaan

istilah budaya yaitu secara deskriptif mencirikan sebuah budaya, sejarah historis

mendeskripsikan tradisi-tradisi sebuah kelompok, secara normatif mengekspresikan aturan-

aturan dan norma-norma sebuah kelompok, secara psikologis menekankan bagaimana

sebuah kelompok melakukan pembelajaran dan memecahkan masalah, secara struktural

menekankan elemen-elemen pengorganisasian sebuah budaya dan secara genetis

mendeskripsikan asal-usul budaya.
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Matsumoto dan Juang (2004:12) juga mendefinisikan culture is a unique meaning

and information system, shared by a group and transmitted across generation, that allows

the group to meet basic needs of survival, pursue happiness and will-being, and derive

meaning from life”, maksudnya adalah budaya merupakan pemaknaan dan sistem

informasi yang unik, yang dibagi bersama oleh kelompok dan memancarkannya dalam

lintas generasi agar mampu bertahan untuk memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh

kebahagian dan menemukan makna dari kehidupan. Budaya merupakan sekumpulan sikap,

nilai, keyakinan dan perilaku yang dilakukan oleh sekelompok orang, dikomunikasikan

dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui bahasa atau cara-cara berkomunikasi

lainnya.

Selanjutnya, berkenaan dengan Budaya Minang, tidak terlepas dari memahamai apa

itu Minangkabau itu sendiri. Minangkabau mengandung tiga pengertian dasar, yakni

sebagai etnis atau suku, sebagai kebudayaan, dan sebagai daerah (Navis, dalam Gani,

2004).

Adat Minangkabau sebagai salah satu bagian dari kebudayaan nasional diwarisi dari

nenek moyang dahulunya bukanlah merupakan pengetahuan yang dikodivikasikan

sebagaimana layaknya pengetahuan sosial lainnya di dunia. Adat Minangkabau diterima

secara turun tenurun dari mulut kemulut (Warieh Samo Dijawek, Tutua Samo Didanga)

melalui pepatah-petitih, mamang, bidal, Pantun, dan Gurindam Adat. Di-mana seluruh

kalimat-kalimatnya mengandung pengertian yang tidak langsung (Inderect). Di

Minangkabau disebut dengan pengertian (Kieh) atau Kiasan, yang sangat sulit diartikan

secara logika sesuai dengan letterlecht, kalau diartikan menurut pengertian logika, maka

hasilnya akan bertentangan logika itu sendiri (mustahil). Akhirnya orang yang membaca

atau mendengar pepatah-petitih, mamang, bidal, pantun dan gurindam adat itu tidak benar,

kolot, bertentangan dengan kemajuan bahkan menghalangi pembangunan. Justru Adat

Minangkabau yang dihimpun dalam papatah-petitih, mamang, bidal, pantun dan gurindam

adat itu membutuhkan kejelian, kecepatan dan ketepatan, akal pikiran (raso-pareso,

ereang-gendeang, kilek jo bayang), menurut orang Minangkabau.

Alun takilek lah takalam, bulanlah sangkok tigo puluah,

bulan taliek lah dimakan, lah tantu tampek bakeh tumbuah,
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takilek ikan dalam aia, ikan takilek jalo tibo tantu jantan batinonyo adalah pepatah di

Minang akan pentingnya memahami hal-hal yang tersirat dibalik segala hal yang tersurat

(Zaidan, 2003).

Budaya Minangkabau mendorong masyarakatnya untuk mencintai pendidikan dan

ilmu pengetahuan. Sehingga sejak kecil, para pemuda Minangkabau telah dituntut untuk

mencari ilmu. Filosofi Minangkabau yang mengatakan bahwa "alam terkembang menjadi

guru", merupakan suatu pepatah yang mengajak masyarakat Minangkabau untuk selalu

menuntut ilmu. Berkenaan dengan pendidikan, adat di Minangkabau memahami akan

pentingnya pembentukan perilaku yang mengacu kepada kaedah-kaedah agama sebagai

pondasai utama dan kaedah-kaedah adat sebagai penyokongnya. Hal ini terlihat dari

pepatah sebagai berikut :

Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah,

syarak mangato adat mamakai, simuncak mati tarambau,

kaladang mambaok ladiang, lukolah paho kaduonyo,

Adat jo syarak di Minangkabau, ibarat aua jo tabiang,

sanda manyanda kaduonyo.

Dari pepatah tersebut dapat dipahami bahwa antara adat dan syariat di Minangkabau

tidak dapat dipisahkan. Adat haruslah mengacu kepada syariat (hukum yang berlaku) yakni

syariat Islam. Sementara itu, dalam hal mendidik anak, kebudayaan Minangkabau

menggunakan pola kebersamaan dalam membentuk perilaku individu. Dimana, anak tidak

hanya menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibunya semata, akan tetapi juga tanggungjawab

mamak dalam kaum/sukunya. Hal ini menandakan bahwa apabila individu/suatu daerah

memegang prinsip budaya minang, maka kecil kemungkinan individu tersebut akan

terpengaruh oleh budaya lain yang merusak, termasuk salahsatunya perilaku seksual

menyimpang (LGBT).
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C. Studi Pendahuluan yang telah dilakukan

Studi pendahuluan yang telah dilakukan adalah studi literature berkenaan dengan

pengembangan kompetensi multikultural dalam membantu pencegahan perilaku LGBT

pada remaja. Multikulturalisme sejak lama telah dipandang sebagai kekuatan ke empat

(fourth force) dalam bidang psikologi (Pedersen, 1990) dan dipandang sebagai topik

hangat yang bisa diteliti dan dikaji dalam profesi bimbingan dan konseling (Lee &

Richardson, 1991). Hal ini didasari beberapa aspek diantaranya adanya pembedaan-

pembedaan di Amerika Serikat, program pelatihan konselor yang pada dasarnya hanya

monokultur sedangkan konseli yang dilayani berasal dari budaya yang berbeda hingga pada

akhirnya para ahli memandang bahwa diperlukannya pemahaman yang baik, keterampilan

dan sikap berkenaan dengan multikultural bagi para konselor, sehingga memunculkan

adanya Kompetensi Konselor Multikultural.

Kompetensi kultural/budaya didefenisikan sebagai kemampuan untuk terlibat dalam

tindakan atau menciptakan kondisi yang sesuai yang akan mengoptimalkan sistem dan

perkembangan klien. Sedangkan kompetensi konselor multikultural didefenisikan sebagai

the counselor’s acquisition of awareness, knowledge, and skill needed to function

effectively in a pluralistic democratic society (ability to communicate, interack, negotiate,

and intervene on behalf of clients from diverse backgrounds), and on a

organizational/society level, advocating effectively to develop new theories, practices,

policies, and organizational structures that are more responsive to all groups (Derald

Wing Sue & David Sue, 2003:21)

Assosiasi Konseling Multikultural dan Perkembangan Amerika (Association for

Multicultural Counseling and Development -- AMCD) menjelaskan kompetensi Konselor

yang berbasis budaya meliputi tiga ranah yakni Awareness, Knowledge/Understanding,

dan Skill.

1. Kompetensi Pertama : Awareness of One’s Own Assumptions,Values, and Biases

Kompetensi ini dipandang sebagai suatu kemampuan konselor untuk sadar akan

diri mereka sendiri, baik itu pandangannya (worldview), asumsinya, nilai-nilai yang

mendasarinya, produk pengkondisian budayanya, serta kesadaran-kesadaran lain tentang

diri sendiri yang akan mempengaruhi dan tercermin dalam konseling dengan ras, etnis,
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budaya yang berbeda dengan dirinya. Pencegahan terhadap pandangan tentang

etnosentris (ethnocentrism) maka menjadi syarat utama terhadap keefektifan konseling

lintas/multi kultural (Derald Wing Sue & David Sue, 2003; Derald Wing Sue, Patricia

Arredondo, and Roderick J. Mcdavis, 1992).

2. Kompetensi ke dua: Understanding the Worldview of Culturally Different People

Kompetensi ini dipandang sebagai suatu kompetensi yang mengharapkan konselor

dapat mengerti dan memahami pandangan dari individu yang memiliki budaya yang

berbeda dengan rasa hormat dan penghargaan yang tinggi/apresiasi. Hal ini

mengisyaratkan bahwa untuk memahami pandangan dari orang yang berbeda secara

budaya tidak harus mengenyampingkan pandangan tentang dirinya sendiri akan tetapi

menerima pandangan yang berbeda sebagai perspektif yang sah yang bisa

dikomunikasikan lebih lanjut (Derald Wing Sue, Patricia Arredondo, and Roderick J.

Mcdavis, 1992).

3. Kompetensi ke tiga: Developing Appropriate Intervention Strategies and Techniques

Kompetensi ini mengisyaratkan bahwa konselor lintas/multi budaya mampu

menggunakan strategi dan teknik intervensi yang tepat yang digunakan dalam konseling

dengan individu yang memiliki budaya yang berbeda dengan dirinya. Dalam hal

Awareness Competencies konselor mesti memiliki kompetensi (a) menghormati

keyakinan spritual/agama tentang keberfungsian mental dan fisik (respect for religious

and/or spiritual beliefs about physical and mental functioning), (b) menghormati adat

dalam praktik bantuan dan jaringan yang memberikan bantuan secara intrinsik (respect

indigenous helping practices and intrinsic help-giving networks), (c) nilai bilingualisme

dan tidak memandang bahasa lain sebagai sesuatu yang menghambat konseling (value

bilingualism and do not view another language as an impediment to counseling).

Penelitian ini ditujukan untuk memperkuat dan mengembangkan keilmuan

bimbingan dan konseling, yang diarahkan pada fokus-fokus kajian kompetensi konselor

lintas budaya dalam rangka mengembangkan model konseling kearifan budaya Minang

untuk mencegah Perilaku LGBT pada remaja. Untuk itu dikembangkan road map

penelitian sebagai berikut.
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Tabel 2.1 Road Map Penelitian

No. Tahun 2018 Tahun 2019

1. Studi Deskriptif kondisi kecenderungan

berperilaku LGBT Pada remaja di

Sumatera Barat

Pada tahun pertama ini dilakukan studi

pendahuluan tentang:

1. Mendeskripsikan bentuk perilaku

LGBT remaja.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang

mempengaruhinya sebagai exiting

condition.

3. Melakukan kajian pustaka dan diskusi

terfokus untuk mengembangkan

kompetensi konselor lintas budaya.

4. Publikasi pada jurnal ilmiah

Pengembangan dan Pengujian Terbatas

kompetensi konselor lintas budaya dengan

kearifan budaya Minang

Pada tahun kedua ini dilakukan:

1. Pengembangan dan pengujian terbatas

kompetensi konselor lintas budaya yang

dengan kearifan budaya minang.

2. Uji secara rasional oleh pakar dan

praktisi yang selanjutnya dilakukan uji

coba terbatas di lapangan.

3. Penyebarluasan gagasan yang diperoleh

melalui jurnal, prosiding dan pelatihan

berkenaan dengan model yang

ditemukan, sehingga ditemukan model

yang valid dan reliabel sesuai dengan

kebutuhan masyarakat pengguna.

4. Pelatihan modul yang akan

dikembangkan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model konseling kearifan budaya Minang

untuk mencegah perilaku LGBT pada remaja di Sumatera Barat. Untuk itu, pendekatan

penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan

(research and development) biasanya digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan suatu

produk atau model pendidikan tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut (a process used

to develop and validate educational product, Borg & Gall, 1989). Pada tahap awal, penelitian ini

menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan perilaku LGBT

remaja di Sumatera Barat, faktor penyebab LGBT dan budaya Minang berkenaan dengan

pembentukan perilaku remaja. Setelah memperoleh gambaran berkenaan dengan prilaku LGBT

remaja Sumatera Barat dan faktor penyebabnya, peneliti akan mencoba mengembangkan

kompetensi konselor lintas budaya dalam rangka mencegah prilaku LGBT remaja berdasarkan

faktor budaya. Secara lebih rinci, tahapan pelaksanaan penelitian ini digambarkan pada diagram

fishbone berikut ini:
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Tahun 1 Tahun 2

STUDI PENDAHULUAN PENGEMBANGAN DAN

DAN PENGEMBANGAN AWAL IMPLEMENTASI

z

Data awal LGBT Desain Pengembangan
Desain Awal

Implementasi

Hasil

Desain

Awal

Hasil

Evaluasi

Kajian

teori
Penelitian

relevan

Instr & Survei

Revisi Revisi

Publikasi Jurnal

Pub. Prosiding

Oral

Pres

Pengemb

Komp

Uji Ahli

Publikasi

Revisi

AkhirPanduan

Model

Evaluasi

Refleksi

Publikasi

Hasil

Publikasi dan

Oral Presen.

Hasil

Publikasi

Uji

Lapangan

Produk

Panduan

Model

Penyebarlusan
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B. Populasi dan sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Sumatera Barat, yang

berjumlah 241.930 orang (data BPS, 2016). Teknik pengambilan sampel dilakukan

dengan teknik stratified purposive random sampling, dengan terlebih dahulu

menghitung besaran sampel menggunakan rumus Solvin. Dari penghitungan besaran

sampel ditemukan sampel penelitian ini berjumlah 339 orang, yang akan diambil dari

kab/kota secara proporsional

C. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Angket dalam

penelitian ini disusun berdasarkan skala model Likert dalam bentuk pernyataan yang

bersifat favorable mengandung pengertian sikap positif terhadap isi dan situasi

pernyataan tersebut dan sifat unfavorable yang mengandung pengertian sikap negatif

terhadap isi dan kondisi pernyataan tersebut dengan tujuan untuk menghindari

stereotype jawaban. Angket yang akan disusun adalah berkenaaan dengan

Kecendrungan Perilaku LGBT yang dikembangkan dari teori Wedhanti dan Diag

(2014) tentang Kecendrungan Perilaku Seksual Menyimpang. Selanjutnya juga

dikembangkan instrumen-instrumen lain yang mendukung penelitian berkembang

secara baik.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif

terutama untuk pemetaan kondisi dan faktor penyebabnya. Sedangkan untuk analisis

kompetensi konselor lintas budaya melalui validasi ahli dianalisis secara deskriptif.

Semua data diolah dengan bantuan program SPSS for windows.
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BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Hasil Penelitian Kualitatif dan Pembahasan

1. Analisis pemahaman nilai-nilai agama pelaku lesbian

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan rancangan studi kasus,

penelitian dengan rancangan studi kasus. Subjek dalam penelitian ini berjumlah

tiga orang dengan kriteria diantaranya subjek merasa tertarik kepada sesama

perempuan, mempunyai orientasi seksual kepada sesama jenis, memiliki pasangan

sesama jenis dan remaja yang masih sekolah serta berusia 17 tahun. Teknik

pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam. Analisis data terdiri

dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian

data, penarikan kesimpulan/ verifikasi (Miles & Huberman, 1992).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, didapatkan beberapa informasi

tentang faktor penyebab perilaku lesbian pada masing-masing subjek penelitian

yaitu:

a. Subjek 1

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh pernyataan subjek 1 sebagai

berikut: “Apa jo ama ngecek kalau urang lesbi tu tampeknyo dikarak narako.”

Artinya orangtuanya sudah memberitahu bahwa orang lesbian itu tempatnya

dikerak neraka. Dari penyataan subjek diperoleh informasi bahwa keluarga

subjek 1 sudah memberitahu kepada subjek bahwa lesbian itu dilarang oleh

agama yang bisa dimasukkan dalam neraka yang paling dalam. Lebih lanjut

pernyataan subjek 1 “katiko ama ngecek wak pakai se ilmu basi, basibanak

basipakak se, nyo emang nyata dek bg ma ka dipangaan lai. Baa lai, wak lah

terlanjur sayang, ba iyo iyoan se kecek ama tapi ndak balakuan do” Dari

pernyataan subjek 1 juga diperoleh informasi bahwa ia tidak peduli dengan

apa yang disampaikan oleh orangtuanya tersebut, dia acuh tidak acuh saja

dengan apa yang disampaikan oleh orangtuanya. Hanya mengiyakan tapi tidak

melakukan apa yang disuruh. Padahal pengetahuan agama sangat memainkan

peran yang penting sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam
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mendidik diri sendiri untuk membedakan yang mana baik dan yang mana

buruk, haram dan halal dan lain-lain (Asyari, 2017)

Secara keseluruhan dari penjelasan subjek 1 tersebut diperoleh informasi

bahwa ketidakingintahuan tentang nilai-nilai agama membuat subjek 1

terperangkap ke dalam dunia lesbi meskipun yang bersangkutan sudah

mencoba untuk merubah diri ke arah yang lebih baik. Ketika di dalam sebuah

lingkungan tidak ditanamnya nilai-nilai agama pada diri individu, misalnya

saja tidak dapat membedakan mana yang halal dan haram, tidak ada aturan

yang mengatur hal demikan, lingkungan cenderung hanya mementingkan

urusan dunia, hal-hal demikian inilah yang mendukung seseorang yang

dulunya normal berubah menjadi lesbian karena pengaruh lingkungan yang

diterima oleh individu itu membiasakan bentuk interaksi yang keliru. Hasil ini

juga didukung oleh pendapat Setiadi & Usman, (2011) bahwa warisan sosial

lebih banyak dipengaruhi oleh bentuk sosialisasi yang keliru.

b. Subjek 2

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh pernyataan subjek 2 sebagai

berikut: “wak lah lamo nio barubah, indak mode kini do bg jadi bucthy mode

ko” kemudian peneliti menanyakan apa itu butchy ? subjek menjawab sebagai

berikut: “butchy panggilan kami bg, femme ado juo andro” artinya subjek

sebenarnya mau berubah, tidak mau lagi menjadi bucthy (sebutan sesorang

yang lesbian) dan ada juga sebutan lain yang disebut dengan femme dan

andro.

Butchy atau butchi adalah label lesbi yang berpenampilan laki-laki atau

lebih dikenal tomboy, lebih suka berpakaian laki- laki (kemeja laki- laki,

celana panjang, dan potongan rambut sangat pendek)(Harmaini & Juita, 2017;

Meilaini & Wulandari, 2018). Femme adalah lesbi yang berpenampilan

feminim, lembut, layaknya perempuan heteroseksual biasanya, berpakaian

gaun perempuan (Boellstorff, 2003; Harmaini & Juita, 2017; Meilaini &

Wulandari, 2018; Muiz, 2017; Subagio, Liwanti , Riyanti & BM, 2017).

Sedangkan Andro adalah perpaduan penampilan antara butch dan femme

(Meilaini & Wulandari, 2018; Muiz, 2017; Subagio, Liwanti , Riyanti & BM,

2017).
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Lebih lanjut, subjek 1 memberikan pernyataan sebagai berikut: “ ayah lai

ma ajaan sholatnyo bg, tapi ndak terlalu dilakukan bana do, basipakak an se

nyo bg. Kadang lai tapikia untuk berubah cuma alun ado niek la. Baa yo bg

sabana ka sakolah manggaduah lo dek nyo” Artinya ayahnya subjek sudah

mengajarkan bagaimana caranya solat, sudah menyuruh subjek untuk solat,

namun dibiarkan begitu saja, tidak diperdulikan apa yang disampaikan oleh

ayahnya, ada niat dari dari subjek untuk berubah namun belum ada

pengaruhnya.

Mudjiran (1999) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan

perilaku menyimpang adalah karena kurangnya disiplin kontrol dalam

kehidupan keluarga. Atas dasar pendapat tersebut sebenarnya individu perlu

ada perhatian yang lebih dari kedua orangtua seperti memberikan pemahaman

mengenai nilai-nilai agama, orangtua harus lebih keras mendidik anak dalam

hal ini untuk menanamkan nilai-nilai agama pada anak.

Sedangkan untuk norma yang berlaku di masyarakat jelas melarang

adanya lesbian, subjek 2 sudah mengetahui hal demikian namun tidak

diperdulikan, berikut penjelasan yang disampaikan subjek 2 sebagai berikut:

“ wak ndak peduli a kecek urang do bg, padia lah urang ngecek a bg, nan

jaleh wk ndak mengganggu urang do bg, padia selah urang tu bg” berkenaan

dengan itu, karena kurangnya pemahaman nilai-nilai agama membuat

individu itu tidak memperdulikan hal-hal yang menyalahi aturan-aturan yang

ada di masyarakat padahal apa yang dilakukan oleh subjek 2 sudah melanggar

norma yang berlaku dan perlu ada penanganan yang lebih serius.

Secara keseluruhan dari penjelasan subjek 2 tersebut diperoleh informasi

bahwa karena kurangnya nilai-nilai agama yang didapatkan dari orangtua,

hanya sekedar menyuruh untuk solat namun tidak begitu ditanamkan nilai-

nilai agama seperti sebelum melakukan solat harus memenuhi syarat sah solat.

c. Subjek 3

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh dari pernyataan subjek 3 sebagai

berikut: “ wak lai sadar jo nan dilakuannyo bg, amak wk lah malu lo, tapi

berang mode tu se nyo. lai nio wak baranti mode ko nyo bg, banyak urang

nan ngecek.an lesbian itu badoso, alah ndak sumbayang, mangaji, kalua



22

nampak aurat lo, tambah lo lesbian”. Artinya subjek sadar dengan apa yang

dilakukannya, subjek mau berhenti melakukan pekerjaan itu, banyak orang

yang mengatakan lesbian itu berdosa, solat dan mengaji tidak pernah, pergi

keluar kelihatan aurat, tambah lagi seorang lesbian.

Pola asuh orangtua juga sangat berperan penting terhadap pengambilan

keputusan anak menjadi seorang lesbian. Baik itu hubungan anak dengan

orangtua atau hubungan dengan saudara. Bagaimana cara orangtua

memperlakukan anak juga berpengaruh terhadap keputusan anak menjadi

lesbian. Seperti yang dijelaskan oleh Setiadi & Usman (2011) salah satu

penyebab lesbian karena ketidakharmonisan dalam keluarga, yang muncul

ketika keluarga tidak dapat menjaga keutuhan sehingga keluarga yang

bersangkutan mengalami brokenhome.

Secara keseluruhan subjek 3 tersebut diperoleh informasi ketika dimasuki

pemikiran dengan pemahaman agama, tidak hanya sekedar menyuruh untuk

solat namun ditanamkan nilai-nilai agama seperti sebelum melakukan solat

bisa berdampak seseorang dalam bertindak, ada keinginan untuk mau berubah

ke arah yang lebih baik. Berkenaan dengan itu perlu ada pemahaman nilai-

nilai agama yang diberikan oleh orangtua untuk menghilangkan perilaku

menyimpang yang ada pada diri individu, terutama untuk membentengi diri

supaya terhindar dari perilaku menyimpang begitupun dengan guru yang ada

disekolah misalnya konselor sekolah .

2. Analisis perlakuan orangtua

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, didapatkan informasi bahwa faktor

penyebab perilaku lesbian pada masing-masing subjek penelitian:

1. Subjek 1 (inisial nama M)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diperoleh informasi dari

subjek pertama mengenai kondisi latar belakang keluarga M yang berantakan,

ayah subjek menikah lagi tanpa sepengetahuan ibunya, karena perilaku yang

kurang baik (bandar togel) dan saat ini ibu M sudah masuk penjara atas

perbuatannya. Subjek tinggal dengan ayah dan ibu tirinya serta saudara laki-laki

tiri, subjek dari sejak kecil sudah diajak saudara laki-laki tersebut bermain dengan

laki-laki. Sehingga sampai saat ini masih suka berteman dengan laki-laki dan
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suka begaya seperti layakya seorang laki-laki. Lalu awal mula M masuk pada

kelompok lesbian pada saat sekolah menengah pertama subjek ikut bolos ke cafe

yang banyak berkumpul butchy (sosok maskulin dengan berpenampilan layaknya

seorang laki-laki dan berperan sebagai laki-laki dalam sebuah hubungan), di cafe

tersebut subjek mendapatkan perhatian dan kenyamanan dari teman-temannya.

Lalu subjek di ajak berpacaran dengan seorang butchy, awalnya cuma coba-coba

menjalin hubungan dengan butchy, tapi semakin lama merasa nyaman dan suka

menjalin hubungan dengan perempuan.

Penyebab perilaku meyimpang menurut (Setiadi & Kolip, 2011) yaitu

karena pengaruh lingkungan (salah satunya lingkungan keluarga yang kurang

harmonis) dan media massa. Faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang

remaja yakni, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor

lingkungan masyarakat, televisi (sebagai salah satu media yang dapat

menyebabkan perilaku menyimpang), dan lingkungan pergaulan atau pertemanan

baik di sekolah ataupun di luar sekolah menjadi salah satu faktor penunjang

terjadinya perilaku menyimpang remaja. Kondisi teman sebaya yang kurang baik

membuat perlaku seseorang mengikuti hal-hal yang tidak baik atau berperilaku

menyimpang pula (Jonaidi, Nanang, & Nurmanina, 2013). Pengaruh lingkungan

berteman dengan butchy membuat M dan RR sering menghabiskan waktu

bersama. Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa M berada pada lingkungan

dimana ia bergaul dengan teman-teman yang akhirnya mempengaruhi dirinya

menjadi seorang lesbian. Lebih lanjut (Setiadi & Kolip, 2011) menyebutkan

warisan sosial lebih banyak dipengaruhi oleh bentuk sosialisasi yang keliru.

Sejalan dengan itu Erna & Sari (2017) menyebutkan faktor yang

mempengaruhi seseorang menjadi lesbi salah satunya yaitu karena pengaruh

keluarga yang kurang baik, dan juga dipengaruhi oleh lingkungan dan teman

yang salah sehingga ikut-ikutan mencoba menjadi lesbi. Adapun faktor yang

mempengaruhi siswa berperilaku menyimpang yaitu; faktor lingkungan keluarga,

faktor lingkungan sekolah dan faktor lingkungan teman sebaya (Jonaidi et al.,

2013) perilaku seseorang dapat saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya

Jika teman bergaul seseorang sering melakukan hal-hal yang menyimpang dari

aturan maka perilaku seseorang kemungkinan besar akan terpengaruh atau

mengikuti melakukan perilaku yang dilakukan temannya. Lingkungan yang tidak
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sehat, seperti lingkungan dengan banyak anggota masyarakat yang menyimpang

akan sangat berpengaruh pada pembentukan tingkah laku anak-anak, oleh sebab

itu orang tua harus memperhatikan lingkungan yang tepat untuk pertumbuhan

anaknya.

2. Subjek 2 (inisial nama F)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diperoleh informasi dari

subjek kedua mengenai kondisi keluarga, karena ayah subjek seorang tentara dan

ibu seorang kepala sekolah sehingga pola asuh permisif yang diberikan keluarga,

kedua orangtua sibuk dengan pekerjaannya sehingga subjek jarang bisa bersama

dengan kedua orangtua dan subjek kurang mendapatkan perhatian dari

keluarganya walaupun materi didapatkan dari kedua orangtua. Namun penyebab

kondisi latar belakang keluarga didukung faktor lain, penyebab subjek kedua

menjadi seorang lesbian atau subjek menjadi femme (sosok feminim dengan

berpenampilan layaknya seorang perempuan dan berperan sebagai perempuan

dalam sebuah hubungan) karena pengaruh lingkungan pertemanan, di mana

awalnya subjek sebagai korban yang diincar para lesbian untuk dijadikan femme

dalam menjalin hubungan. Tapi pada kenyataannya subjek sekarang terjerumus

pada dunia lesbian, karena merasa nyaman berpacaran dengan sesama jenis.

Padahal sebelum terpengaruh menjadi femme, subjek seorang perempuan yang

cukup populer di sekolah dan banyak laki-laki yang mendekatinya serta subjek

juga sudah punya pacar laki-laki di sekolah, namun setelah subjek terpengaruh

dengan teman yang memprovokasi untuk mencoba berpacaran dengan butchy

(sosok maskulin dengan berpenampilan layaknya seorang laki-laki dan berperan

sebagai laki-laki dalam sebuah hubungan), subjek memutuskan pacar laki-laki

tersebut dan lebih memilih butchy sebagai pasangannya.

Adanya anggapan bahwa lesbian dipandang sebagai salah satu perilaku

menyimpang, yang dapat bersumber dari luar diri individu yang bersangkutan

seperti lingkungan keluarga, seperti dijelaskan oleh Mudjiran dkk (1999) salah

satunya yaitu karena kontrol orang tua yang rendah menyebabkan kurangnya

disiplin dalam kehidupan keluarga. Beberapa faktor penyebab LGBT adalah
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kelalaian keluarga, pergaulan dan lingkungan, moral dan akhlak dan pengetahuan

agama yang lemah (Musti’ah, 2016).

Selanjutnya (Erna & Sari, 2017) faktor yang mempengaruhi informan

menjadi lesbi yaitu adanya perasaan murni dari dirinya sendiri akibat disakiti oleh

kekasihnya atau trauma oleh laki-laki, karena pengaruh keluarga yang kurang

baik, dan juga dipengaruhi oleh lingkungan dan teman yang salah sehingga ikut-

ikutan mencoba menjadi lesbi. Beberapa informan Femme menjadi lesbi akibat

ajakan dari teman, sedangkan Bucthy biasanya di dukung oleh faktor fisik dan

juga karakter mereka, dimana mereka memang sudah terbentuk menjadi cewek

tomboy dan memiliki orientasi seks yang menyimpang atau orentasi seks yang

berbeda dengan orientasi seks heterogen. Jika dilihat dari pernyataan tersebut,

selain pengaruh lingkungan pertemanan, kondisi keluarga F yaitu kedua orangtua

yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga F merasa kurang perhatian dan

kedua orangtuanya tidak ada banyak waktu untuk ia dan adiknya, sehingga F

lebih suka pergi keluar dengan teman-teman dan mendapatkan perhatian dari

pasangan sesama jenis serta kenyamanan dengan kehadiran teman-temannya.

3. Subjek 3 (inisial nama S)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diperoleh informasi dari

subjek ketiga mengenai kondisi latar belakang keluarga S selalu ribut dan

berbeda pendapat antara papa dan mamanya. Sehingga kehidupan di rumah S

tampak tidak harmonis, S selalu pergi saat kedua orangtua bertengkar. Hal yang

membuat S beranggapan bahwa laki-laki itu tidak mengahrgai perempuan,

pendapat itu didapatkannya dari ayahnya sendiri yang berselingkuh dengan teman

kerja, subjek beranggpan bahwa laki-laki selalu menanggap perempuan itu lemah

yanng bisa dipermainkan perasaannya. Lebih lanjut akibat dari kondisi keluarga

yang tidak harmonis membuat S bolos sekolah (pada saat sekolah menengah

pertama), S pergi ke cafe yang banyak berkumpul orang butchy, femme dan

andro, saat itu subjek dijodohkan oleh seorang butchy yang bernama F. Awalnya

subjek tidak mengetahui kalau F adalah perempuan, namun setelah hubungan

berjalan tiga minggu subjek mengetahui kalau F adalah perempuan, tetapi subjek
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tidak mempermasalahkan kalau pacarnya perempuan, karena subjek sudah

sayang dan nyaman dengan pacarnya, ditambah dengan pemikiran subjek tentang

laki-laki itu jahat berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari ayahnya yang

berselingkuh dengan rekan kerjanya.

Selanjutnya sekarang Subjek menjadi andro (bisa menjadi keduanya, bisa

berperan sebagai perempuan dalam sebuah hubungan dan berperan sebagai laki-

laki) dalam perkumpulan lesbian, bahkan S menutupi statusnya sebagai seorang

lesbian dengan berpacaran dengan laki-laki. Kembali lagi pada pola asuh

orangtua yang sangat berperan penting terhadap pengambilan keputusan anak

menjadi seorang lesbian. Baik itu hubungan anak dengan orangtuanya atau

hubungan dengan saudaranya. Bagaimana cara orangtua memperlakukan anak

juga berpengaruh terhadap keputusan anak menjadi lesbian. Seperti yang

dijelaskan oleh (Setiadi & Kolip, 2011) bahwa lesbian termasuk salah satu

perilaku meyimpang yang disebabkan karena ketidakharmonisan dalam keluarga,

yang muncul ketika keluarga tidak dapat menjaga keutuhannya sehingga keluarga

yang bersangkutan mengalami brokenhome. Hal ini sejalan dengan (Soba,

Tololiu, & Aotama, 2017; Herningsih, Fatmawati, & Salim, 2016) Keadaan

keluarga dapat menjadi penyebab timbulnya penyimpangan perilaku pada remaja

seperti, keluarga yang tidak normal (broken home), keadaan jumlah keluarga

yang kurang menguntungkan, kesibukan orang tua yang membuat anak

kekurangan kasih sayang, pola asuh orang tua yang salah, serta kedudukan anak

dalam keluarga. Iqbal (2014) mengungkapkan bahwa perilaku menyimpang

disebabkan karena lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga dapat

mempengaruhi pertumbuhan anak karena lingkungan keluarga adalah lingkungan

pertama seoarang anak memperoleh sosialisasi dari orang tuanya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa baik buruknya perilaku anak,

keluargalah yang sangat berperan membentuk sikap atau perilaku anak. Artinya,

jika sosialisasi yang dibangun di dalam keluarga tidak baik, perilaku anaknya

juga menjadi tidak baik. Sebaliknya, jika sosialisasi yang dibangun di dalam

keluarga baik, anak akan bertumbuh dengan baik pula. Hartono & Gianawati

(2013) mengungkapkan bahwa keluarga memiliki pengaruh yang luar biasa

dalam pembentukan watak dan kepribadian anak. Dari pengakuan Nita dapat
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dijelaskan bahwa dia di dalam keluarganya kurang mendapatkan komunikasi

yang kondusif dengan kedua orang tuanya sejak kecil.

B. Kajian teoritis berkenaan dengan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender

1. Konsep Dasar

Homoseksual tetap menjadi perdebatan di sepanjang sejarah di seluruh

belahan dunia (Brown, 2005). Pada tahun 1973, American Psyhiatri Association

(APA) mencabut homoseksual sebagai ganguan mental dari Diagnostic

Statistical Manual (DSM) (Barley, 1996; Carrol, Gon, Alto, & Jose, 2003;

Oetomo, 2003). Meski sudah dicabut homoseksual sebagai ganguan mental,

namun tidak menghantikan pertentangan yang timbul di masyarakat luas yaitu

sikap negatif dari lingkungan sosial, tetapi sikap negatif tersebut lebih kuat

dirasakan oleh kaum gay daripada lesbian (Knox, 1984).

Penelitian ini terfokus pada lesbian dan gay. Lesbian adalah istilah

bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama

perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai

perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Dalam

lesbian dikenal istilah-istilah untuk membedakan orientasi mereka dalam

komunitas tersebut yakni butch atau butchy dan femme (Octaviani, 2016).

Gay adalah istilah untuk laki-laki yang mengarahkan orientasi seksualnya

kepada sesama laki-laki yang mencintai laki-laki baik secara fisik, seksual,

emosional, atau secara spiritual. Gay terbagi menjadi top, bottom dan versatile

(menurut sifat, sikap, dan alur) (Octaviani, 2016).

Kecendrungan perilaku lesbian dipengaruhi oleh pembentukan

kepribadian yang termasuk di dalamnya faktor biologis seperti genetik,

ketidakharmonisan dalam keluarga dan lingkungan sosial yang keliru (Setiadi &

Kolip, 2011). Selanjutnya pengaruh kondisi keluarga, pengalaman seksual yang

buruk pada masa kanak-kanak ikut berperan dalam penyebab perilaku lesbian

(Megawati, 2011). Salah satu faktor yang menjadi penyebab perilaku lesbian

adalah kondisi latar belakang keluarga yang tidak harmonis (Setiadi & Kolip,

2011). Hasil penelitian Erna & Sari, (2017) mengungkapkan faktor yang
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mempengaruhi seseorang menjadi lesbi yaitu adanya perasaan murni dari

dirinya sendiri akibat disakiti oleh kekasihnya atau trauma oleh laki-laki, karena

pengaruh keluarga yang kurang baik, dan juga dipengaruhi oleh lingkungan dan

teman yang salah sehingga ikut-ikutan mencoba menjadi lesbi. Beberapa negara

melegalkan perilaku lesbian dan gay yaitu: Belanda, Amerika, Inggris, Spanyol,

dan Israel (Goldberg, 2014; Imaz, 2017; Mor et al., 2015; van Rijn-van

Gelderen, Bos, & Gartrell, 2015).

Pada tanggal 26 Juni 2015, Mahkamah Agung Amerika Serikat

menetapkan bahwa pernikahan sesama jenis legal di seluruh wilayah Amerika

Serikat, menyusul 20 negara lainnya yang sudah terlebih dahulu melegalkannya

seperti Belanda dan Kanada. Pelegalan ini menimbulkan banyak kritik dari

berbagai pihak, sehingga menimbulkan banyak pro dan kontra (Rahman, 2012).

Sementara di Indonesia sendiri, pelegalan LGBT ini juga masih menjadi pro dan

kontra, banyak pihak yang mengkritik, namun tidak sedikit juga yang

mendukung pelegalan LGBT ini, merekapun dikecam habis-habisan oleh orang-

orang yang anti LGBT. Padahal, menurut survei CIA, jumlah populasi LGBT di

Indonesia adalah ke-5 terbesar di dunia setelah China, India, Eropa, dan

Amerika Rahman.

Di Indonesia larangan terhadap kaum gay tidak hanya diatur oleh agama,

tetapi juga hukum negara. Salah satu hukum negara yang melarang adanya

kaum gay yaitu UU Pornografi pasal 5 ayat 3, yang artinya melarang tindakan

seksual, penetrasi dan hubungan seks pada pasangan sejenis, anak-anak, orang

meninggal, dan hewan. Diggs (2002) mengungkapkan bahwa gaya hidup yang

mengarah pada seks yang tidak sehat biasanya adalah pemicu penyakit yang

menyerang pasangan sesama jenis. Dibandingkan dengan wanita Lesbian, pria

Gay malah disebut sebagai orang yang lebih berisiko kesehatannya. Kontak

dengan anal memperbesar kesempatan menularkan berbagai penyakit, karena

ada lebih banyak bakteri yang bersarang di bagian tersebut. Penyakit yang

menyerang pasangan pria Gay bisanya adalah HIV, Sifilis, Hepatitis, dan infeksi

Chlamydia (Adnamazida, 2012).

2. Faktor Penyebab

Semakin berkembangnya homoseksual (gay dan lesbi) membuat para

peneliti melakukan riset untuk menemukan faktor penyebab terjadinya gay dan
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lesbi. Irawan (2016) mengungkapkan bahwa pola asuh orangtua, pengalaman

traumatik, dan lingkungan pergaulan menjadi penyebab terjadinya perilaku gay

dan lesbian. Faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang remaja yakni, faktor

lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat,

televisi (sebagai salah satu media yang dapat menyebabkan perilaku

menyimpang), dan lingkungan pergaulan menjadi salah satu faktor pendukung

terjadinya perilaku gay dan lesbi. Kondisi teman sebaya yang kurang baik

membuat perlaku seseorang mengikuti hal-hal yang tidak baik atau berperilaku

menyimpang pula (Jonaidi, Nanang, & Nurmanina, 2013).

Lebih lanjut Erna & Sari (2017) menyebutkan faktor yang mempengaruhi

seseorang menjadi lesbi dan gay salah satunya yaitu karena pengaruh keluarga

yang kurang baik, dan juga dipengaruhi oleh lingkungan dan teman yang salah

sehingga ikut-ikutan mencoba. Adapun faktor yang mempengaruhi siswa

berperilaku menyimpang yaitu; faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan

sekolah dan faktor lingkungan teman sebaya, perilaku seseorang dapat saling

mempengaruhi satu dengan yang lainnya Jika teman bergaul seseorang sering

melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan maka perilaku seseorang

kemungkinan besar akan terpengaruh atau mengikuti melakukan perilaku yang

dilakukan temannya. Selain faktor lingkungan (nurture), menurut Johnson (2003)

terdapat faktor alami (nature), meliputi faktor gen dan hormonal

a) Faktor genetic

Pada orientasi homoseksual telah terbukti pada penelitian angka kejadian

homoseksualitas diantara kembar identik, kembar heteroziogot dan saudara

kandung. Penelitian pada saudara kandung menunjukkan angka kejadian

homoseksual lebih tinggi (48-66%) ini menunjukkan bahwa faktor genetik

memegang peranan penting tetapi bukan satu satunya faktor yang berperan

terhadap terjadinya lesbi.

b)Faktor hormonal

Keseimbangan hormon androgen sebelum dan saat dewasa. Hormon

androgen prenatal diperlukan untuk perkembangan genitalia eksternal laki-

laki pada fetus dengan genetik laki-laki. Dukungan faktor hormonal yang
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meliputi kadar hormon testosteron yang cenderung lebih rendah daripada

kadar hormon estrogen, sehingga membentuk sifat yang cenderung feminism

(Cristina, 2004).

C. Budaya Minangkabau dalam Menyikapi LGBT

1. Konsep Dasar budaya dan Budaya Minang

Budaya merupakan suatu hasil dari gaya hidup, gagasan dari

sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi (Devito,

2015). Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk system

agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, bangunan, karya seni.

Masyarakat Minangkabau hidup dengan kemajemukan, menghasilkan

keragaman dari adat dan budaya. Adat dan budaya tersebut ada yang sama

dan ada juga berbeda tiap daerah. Dengan perbedaan tersebut maka akan

terjalin nilai-nilai toleransi dalam kehidupannya, sehingga terjalin hubungan

antar keluarga, antar masyarakat sesuku, sekampung, senagari dan sebangsa

dan Negara.

Adat Minangkabau mempunyai falsafah yang menjadi way of live

mereka yaitu, “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” . Semua

kegitan yang dilakun harus berdasar adat syarak. Antara data dan agama

Islam sudah menyatu dalam kehidupan mereka. bisa dilihat dalam proses

kehidupan meraka. Proses tersebut melambangkan identias dari seorang

masyaraka dan individu Minangkabau. Segala aktivitas dari masyarakat

Minangkabau harus berdasarkan syarak dan adat. Adatnya yang telah

berpedoman pada Alqur’ an tersebut akan membentuk jiwa toleransi dan

saling menghargai, serta membuat etika dan moral yang di utamakan dalam

hidup orang Minangkabau.

2. Kompetensi Konselor Multibudaya

a. Konsep Konseling Multibudaya

Dewasa ini, para konselor di lingkup apapun harus paham kalau

mereka sedang berada di era global. Kita harus menyadari tengah menghadapi

beragam manusia, jadi bukan sekedar minoritas saat kita bicara tentang
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budaya. Masyarakat yang heterogen ini memiliki budayanya sendiri yang

membimbing perilaku, peristiwa dan harapan mereka. Dalam konteks ini,

konseling sebagai hubungan antar manusia dan profesi penolong harus dapat

memberikan pengaruh nasional yang signifikan dan positif, sedangkan

konsisten dan konklusif bahwa kita sungguh berorientasi secara multibudaya

baik dalam teori maupun praktiknya, dan bahwa kita memang efektif sebagai

konselor untuk budaya apapun.

Fokus yang paling mencolok dari multikulturalisme adalah keunikan

dan konsep kelompok yang terpisah yang memfasilitasi perhatian dan

perbedaan individual. Oleh karena itu, konseling multicultural dapat dilihat

secara umum sebagai konseling dimana konselor dan kliennya berbeda

(Gladding, 2012).

Di dalam konseling multibudaya, hasil-hasil yang ingin dicapai tidak

boleh dihalangi oleh perbedaan budaya konselor dan klien. Tentunya asumsi-

asumsi filosofis yang sering dinyatakan sebagai keberhargaan dan martabat

yang melekat pada individu, penghargaan atas keunikan pribadi, hak individu

bagi aktualisasi diri dan lain-lain, mengindikasikan komitmen kita bagi

konseling yang efektif untuk semua klien apapun latarbelakang budaya, etnik

religius atau sosial-ekonominya. Walaupun demikian, yang sama pentingnya

dengan komitmen tersebut adalah konselor harus bergerak menuju pengejaran

aktif fondasi teoritis yang tepat, dan praktik-praktik yang efektif, kalau ingin

berhasil melakukan konseling klien dari latar belakang budaya yang berbeda-

beda.

b. Kompetensi Konselor Multibudaya

Sue et.al (dalam Lago, 2006) mengemukakan kompetensi yang harus

dimiliki konselor untuk menyelenggarakan konseling multikultural.
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Dimensi Kesadaran Konselor terhadap asumsi

diri dan nilai – nilai bias

Memahami Pandangan Dunia tentang perbedaan

budaya klien

Mengembangkan Strategi

Intervensi dan Tekhnik yang

sesuai

Sikap dan

Keyakinan

Konselor Budaya yang efektif

adalah :

• Memiliki kesadaran dan sensitif

untuk menilai warisan budaya

dan menghormati perbedaan

• Menyadari tentang betapa latar

belakang budaya mereka sendiri

mempengaruhi proses psikologis

• Mampu mengenali batas mereka

• Merasa nyaan dengan adanya

perbedaan antara diri mereka

dengan klien

Konselor Budaya yang efektif adalah :

• Menyadari reaksi emosional mereka terhadap

ras dan kelompok etnis lainnya

• Menyadari Stereotip dan gagasan prasangka

Konselor Budaya yang efektif

adalah :

• Menghormati keyakinan

spiritual dan nilai – nilai

klien

• Menghormati adat akan

membantu praktek

• Menghargai nilai

bilingualisme

Pengetahuan Konselor Budaya yang efektif

adalah :

• Memiliki pengetahuan tentang

ras/warisan budaya mereka dan

bagaimana hal tersebut

mempengaruhi definisi

normalitas dan proses konseling

• Memiliki pengetahuan dan

pemahaman tentang cara

penindasan/rasisme/diskriminasi

( mengacu pada model

Konselor Budaya yang efektif adalah :

• Memiliki spesifikasi pengetahuan dan

informasi tentang kelompok tertentu yang

bekerja dengan mereka ( mengacu pada

perkembangan model identitas minoritas )

• Memahami bagaimana ras/budaya/etnis dapat

mempengaruhi pembentukan kepribadian/

Pemilihan Keahlian/Gangguan

Psikologis/Prilaku Help seeking

• Memahami dan memiliki pengetahuan

pengaruh sosial politik yang melanggar atas

Konselor Budaya yang efektif

adalah :

• Memiliki pengetahuan

yang jelas tentang batas

konseling dan bagaimana

hal tersebut dapat

bentrokan dengan nilai –

nilai minoritas

• Menyadari hambatan

institusi dalam mencegah

akses minoritas terhadap
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perkembangan identitas kulit

putih )

• Memiliki pengetahuan tentang

dampak sosial mereka pada

orang lain

ras/etnis minoritas pelayanan kesehatan

mental

• Memahami batas – batas

prosedur assasment

• Memiliki pengetahuan

tentang struktur keluarga

minoritas dan masyarakat

hirarki

Ketrampilan Konselor Budaya yang efektif

adalah :

• Mencari pendidikan konsultatif

dan pengalaman pelatihan untuk

memperkaya pemahaman

mereka

• Terus berusaha untuk

memahami diri mereka sendiri

sebagai ras/makhluk budaya dan

aktif mencari identitas non rasis

Konselor Budaya yang efektif adalah :

• Harus membiasakan diri dengan penelitian

yang relevan mengenai berbagai kelompok

dan mencari peluang pendidikan yang

memperkaya pengetahuan , pemahaman dan

ketrampilan mereka

• Terlibat dengan individu minoritas di aturan

luar konseling sehingga perspektif informasi

mereka luas

Konselor Budaya yang efektif

adalah :

• Memiliki berbagai gaya

dalam memberikan

bantuan

• Mampu melatih

ketrampilan intervensi

• Bersedia untuk

berkonsultasi dengan

berbagai pihak lain yang

membantu

• Bertanggung jawab

untuk perhatian dalam

bahasa yang dibutuhkan

oleh klien
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Selanjutnya, MSJCC (Multicultural and Social Justice Counseling

Competencies) disusun oleh Ratts (2016) menjadi empat kompetensi aspirasi dan

pengembangan, yang masing-masing tertanam dalam tiga wilayah pertama yang

dijelaskan sebelumnya: (a) sikap dan kepercayaan, (b) pengetahuan, (c) keterampilan,

dan (d) tindakan. Pertama, konselor harus memiliki sikap dan keyakinan tertentu

untuk berkomitmen dalam melatih konseling dan advokasi dari kerangka keadilan

multikultural dan sosial. Kedua, memiliki pengetahuan tentang teori dan konstruksi

keadilan multikultural dan sosial yang relevan diperlukan untuk memandu

kompetensi keadilan multikultural dan sosial. Ketiga, sikap, kepercayaan, dan

pengetahuan yang berlandaskan budaya dan sosial memberi latar belakang bagi

konselor untuk mengembangkan intervensi berbasis budaya dan perubahan, berbasis

keterampilan. Akhirnya, mengambil tindakan dengan menerapkan sikap dan

keyakinan, pengetahuan, dan keterampilan (AKS) sangat penting untuk mencapai

hasil keadilan multikultural dan sosial.

c. Hubungan Konseling

Ketika konselor memiliki kesadaran diri dan ketika mereka menyadari

pandangan dunia klien, ini memungkinkan mereka untuk lebih memahami bagaimana

status konselor dan klien istimewa dan terpinggirkan memiliki pengaruh pada

hubungan konseling. Selain itu, kesadaran semacam itu membawa wawasan yang

lebih besar tentang berbagai cara bahwa kekuatan, hak istimewa, dan penindasan

dapat menguntungkan dan/ atau menghalangi hubungan konseling. Ratts (2016)

menggambarkan hubungan konseling yang akan diwarnai dengan kompetensi

konselor dalam melasanakan konseling multicultural.

Berkaitan dengan sikap dan kepercayaan, konselor multikultural dan keadilan

sosial, konselor yang kompeten memahami bagaimana nilai, kepercayaan, dan bias

kriors dan klien, serta status kelompok mereka yang terpinggirkan dan istimewa,

mempengaruhi hubungan konseling. Konselor menyadari bagaimana pengembangan

identitas konselor dan klien membentuk hubungan yang mereka miliki dengan klien.

Penasihat mengenali bagaimana kekuatan dan keterbatasan mereka berbeda

tergantung pada apakah mereka bekerja dengan klien istimewa atau terpinggirkan.

Para konselor multikultural dan keadilan sosial yang kompeten menyadari kapan

status istimewa dan terpinggirkan mereka hadir dalam hubungan konseling dengan
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klien yang terpinggirkan dan istimewa. Mereka juga menyadari bagaimana dinamika

kekuasaan, hak istimewa, dan penindasan mempengaruhi hubungan konseling secara

berbeda tergantung pada status konselor dan nasabah yang terpinggirkan dan

istimewa.

Berkaitan dengan pengetahuan, keadilan multikultural dan keadilan sosial,

konselor yang kompeten mengetahui teori dan konsep yang menjelaskan bagaimana

status konselor dan klien istimewa dan terpinggirkan secara berbeda mempengaruhi

hubungan konseling tergantung pada status konselor dan klien yang terpinggirkan

dan istimewa. Penasihat memiliki pengetahuan tentang bagaimana isu budaya,

kekuatan, hak istimewa, penindasan, dan pengembangan identitas memperkuat dan

menghalangi hubungan konselor dan klien. Penasihat juga mengetahui bagaimana

sikap, kepercayaan, dan prasangka konselor dan klien memiliki pengaruh yang

berbeda terhadap hubungan konseling tergantung pada status konselor dan nasabah

yang terpinggirkan dan istimewa.

Berkenaan dengan keterampilan, keadilan multikultural dan keadilan, konselor

yang kompeten merasa nyaman berdiskusi dengan klien bagaimana stereotip,

prasangka, diskriminasi, kekuasaan, hak istimewa, dan penindasan mempengaruhi

hubungan konselor dan klien. Penasihat tahu kapan harus memulai diskusi berkaitan

dengan pengaruh pengembangan identitas, kekuatan, hak istimewa, dan penindasan

dalam hubungan konseling. Konselor memiliki kemampuan komunikasi lintas

budaya yang memungkinkan diskusi tentang kekuasaan, hak istimewa, dan

penindasan dan pengaruhnya terhadap hubungan konseling dengan klien yang

terpinggirkan dan istimewa. Konselor mampu menerapkan pengetahuan tentang

pandangan dunia klien yang terpinggirkan dan istimewa, dan pengalaman hidup

dengan hubungan konseling. Konselor semacam itu memiliki kemampuan analisis

yang memungkinkan mereka menafsirkan bagaimana pandangan dan pandangan

hidup klien yang istimewa dan terpinggirkan membentuk hubungan konselor dan

klien. Konselor konselor multikultural dan keadilan juga memiliki keterampilan

evaluasi untuk menilai sejauh mana stereotip, prasangka, diskriminasi, kekuasaan,

hak istimewa, dan penindasan mempengaruhi pandangan dan pengalaman dunia dari

klien yang terpinggirkan dan istimewa.

Berkenaan dengan tindakan, konselor multikultural dan keadilan sosial,

konselor yang kompeten berpartisipasi dalam peluang pengembangan profesional
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untuk lebih memahami bagaimana menciptakan hubungan konseling dan lingkungan

konseling yang aman, ramah, dan kultural bagi semua klien. Penasihat memahami

bahwa hubungan konseling melampaui batas pengaturan kantor tradisional.

Pemahaman ini menyebabkan para konselor menangani masalah-masalah kekuasaan,

hak istimewa, dan penindasan di masyarakat karena mereka tahu bahwa hal itu dapat

memperkuat hubungan konselor-klien. Penasihat berusaha untuk bermitra dan

berkolaborasi dengan sekutu masyarakat prospektif (konseling dan non-konseling)

untuk belajar lebih banyak tentang strategi dan model konseling yang efektif, serta

untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai cara-cara di mana isu-

isu kekuasaan, hak istimewa, dan penindasan dapat terwujud dalam hubungan

konseling dalam komunitas spesifik mereka. Konselor secara aktif mencari tahu

tentang model bantuan nontradisional yang relevan dengan komunitas mereka

masing-masing, sekutu non-konselor potensial yang relevan dengan populasi klien

mereka, dan sejenisnya. Penasihat juga dapat menerapkan kode etik dengan cara

yang relevan secara budaya sebagai panduan untuk menegosiasikan batas budaya

yang sesuai dengan klien baik di dalam maupun di luar kantor

d. Penanganan Kasus LGBT dengan pendekatan multibudaya ---khususnya Minang

Pada budaya barat, pelayanan konseling terhadap individu LGBT umumnya

menitikberatkan pada pengentasan permasalahan yang timbul dari penolakan dari

lingkungannya seperti masalah terisolasi secara sosial, menghadapi serangan

homphobia, dan rasisme. Artinya, konselor bersifat terbuka dan memberikan bantuan

serta dukungan meskipun individu tersebut berasal dari berbagai etnis yang mungkin

menentang LGBT. Konselor dalam pelayanannya fokus pada menciptakan pelayanan

terapeutik bagi klien, dan tidak berusaha mengarahkan pelayananannya pada

pencegahan perilaku LGBT. Dalam konseling multikultural pada klien LGBT,

hendaknya dilakukan tanpa menilai, membandingkan, atau memberi peringkat klien

lebih baik atau lebih buruk daripada satu sama lain (Pedersen, 1991). Wynn & West-

olatunji (2009) menyatakan bahwa penting bagi konselor untuk bersikap sadar dan

terbuka pada klien LGBT dari berbagai etnis. Konselor dengan sadar dan terbuka

memperhatikan batas-batas pribadi mereka dalam pelayanan konseling bagi klien

LGBT. Konselor dapat mengeksplorasi sikap dan keyakinan yang menjadi kendala
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pribadi klien LGBT, namun hendaknya tetap menghormati hak-hak pribadi klien.

Selain itu, beberapa faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam konseling

multicultural klien LGBT termasuk penilaian multidimensi identitas budaya klien,

pandangan dunia, tingkat stres minoritas, tingkat akulturasi, dan identitas rasial / etnis

dan seksual mereka (Ohnishi & Ibrahim, 2008).

Intervensi ini dikenal dengan nama LGBT Affimative Counseling. Konseling

ini mengadopsi dari teknik konseling LGBT yang ditawarkan oleh Association Lesbian,

Gay, Bisexual, and Transgender Issues in Counseling (ALGBTIC) dimana konseling

ini membantu klien dalam menciptakan ‘better understanding’ pada lingkungan sosial

dan dirinya (Bidell & Whitman, 2013; Cunha, Taveira, Ribeiro, Esteves, & Soares,

2017). Konselor dalam hal ini menciptakan suasana supportive relationship dengan

klien dimana klien merasa didukung oleh konselor yang bersedia untuk memahami dan

mengerti keadaan diri klien (Byrd & Hays, 2012). Konseling ini membantu klien

dalam ; (a) keterbukaan, pemahaman, dan kesadaran diri akan sikap pribadi klien dan

bias sosial, stereotype tentang LGBT, dan prasangka mengenai orientasi seksual; (b)

pengetahuan tentang perkembangan orientasi seksual dan isu-isu LGBT, psikososial.

Konseling ini pada akhirnya akan bermuara pada kenyamanan klien terahdap

lingkungan sosial dan dirinya, klien dapat menciptakan perasaan ‘dimengerti lebih

baik’ oleh lingkungannya maupun oleh dirinya sendiri.

Dengan demikian, pelayanan konseling bagi individu LGBT pada budaya

barat terfokus pada pengentasan masalahan pribadi dan menghargai perilaku, sikap,

atau pandangan hidup nonmainstream tersebut. Jika dibawa kepada Indonesia, tentu

pendekatan ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya, karena Indonesia adalah negara

berkembang yang mempunyai dasar Filosofi pancasila, yang meskipun mengandung

nilai-nilai hak asasi manusia, pandangan terhadap perbedaan orientasi seksual dan

identitas gender diluar hubungan antara laki-laki dengan perempuan masih sangat tabu

dan masih menjadi perdebatan. Hal itu disebabkan karena secara umum hubungan yang

dianggap normal hanyalah hubungan antara laki-laki dan perempuan (Akrom, 2017),

sehingga keberadaan komunitas LGBT di Indonesia pada akhirnya melahirkan banyak

penolakan dan pertentangan.

Khususnya pada masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat dengan

budayanya yang memegang teguh filosofis Islam, LGBT dipandang sebagai suatu

fenomena yang mesti dihentaskan dan dilakukan pencegahan sedini mungkin pada
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generasi muda. Untuk itu, pelayanan konseling yang tepat bagi individu LGBT pada

masyarakat Minang ialah dengan mengarahkan pada pencegahan perilaku LGBT

tersebut.

Sumatera Barat dikenal sebagai masyarakat yang religus. Secara sosial, tidak

ada keluarga, suku, dan etnis pada masyarakat Minangkabau yang dapat menerima

perilaku LGBT sebagai suatu pilihan hidup (Bakri, 2018). Dalam Agama Islam yang

merupakan agama mayoritas masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, tidak

mentolerir perilaku ini. Kitab suci Al-Quran (QS Al-Araf [7]:80-81) dengan tegas

menyebutkan bahwa perilaku ini merupakan perbuatan yang melampau batas atau dosa

besar. Pandangan Agama Kristen (Katolik dan Protestan) yang merupakan agama

kedua terbesar kedua di Sumatera Barat juga menilai perilaku ini sebagai perbuatan

terlarang.

Penanganan kasus LGBT dengan pendekatan budaya Minangkabau dapat

dilakukan dengan analisis faktor penyebab setelah itu dilanjutkan dengan

pengembangan nilai budaya Minangkabau pada individu LGBT. Dalam hal ini,

menurut kajian Counseling and Mental Health Care of Transgender Adult and Loved

One (dalam Azmi, 2015) menyatakan bahwa fenomena LGBT muncul tidak hanya

karena pengaruh lingkungan. Namun dalam sudut pandang ilmu kesehatan mental,

LGBT bisa muncul dipengaruhi oleh budaya, fisik, seks, psikososial, agama dan aspek

kesehatan.

Spiritual dapat menjadi pintu intervensi terakhir bagi konselor dalam upaya

mengembalikan jati diri konseli sehingga bisa tumbuh sehat secara mental dengan

lingkungan sekitarnya. Dalam budaya Minangkabau yang beridiom ‘adat basandi

syarak, syarak basandi kitabullah, pengembangan kekuatan nilai-nilai agama

khususnya Islam adalah paling mumpuni mengatasi maraknya fenomena LGBT. Selain

itu mekanisme pengendalian sosial yang bersifat preventif dianggap harus diterapkan

supaya korban tidak bertambah (sadio payuang sabalun hujan), dilakukan melalui

pendidikan nilai dalam keluarga, pendidikan formal yaitu sekolah dan perguruan tinggi,

serta melalui adanya wacana pendekatan psikoterapi, sosioterapi dan resosialisasi nilai

religi (Joni, 2018).
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D. Luaran yang Dicapai

Sampai saat ini penelitian ini telah menghasilkan luaran sebagai berikut:

1. Publikasi pada konferensi internasional

Artikel ini dipublikasikan pada International Conference on Education, Islamic

Studies and Social Sciences Research yang diselenggarakan oleh Association of

Malaysian Researchers and Social Services (AMRASS) bekerjasama dengan

Malaysian Academic Association Congress (MAAC) dan Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Padang. Artikel yang disajikan adalah berkenaan dengan “My

Parents Do Not Care “: Analysis of parental treatment of Lesbians dan Causes

Anlaysis of Lesbian Behavior: A Study of Religious Values Understanding. Artikel ini

disajikan pada tanggal 21 – 23 Juli 2018. Paper yang dsajikan terlampir

2. Draft instrumen penelitian

Instrumen yang dikembangkan saat ini adalah instrumen berkenaan dengan

kecendrungan perilaku LGBT pada remaja. Instrumen ini akan digunakan untuk

mengkaji lebih lanjut berkenaan dengan kecendrungan perilaku LGBT sehingga

nantinya dapat disusun model konseling lintas budayanya.

3. Kajian teoritis berkenaan dengan variabel

Penelitian ini juga telah menghasilkan berbagai kajian teoritis berkenaan

dengan variabel variabel penelitian yakni perilaku LGBT dan kompetensi konselor

multibudaya
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BAB V

RENCANA KEGIATAN LANJUTAN

A. Pengembangan Instrumen

Sisa waktu yang ada dan pada tahun kedua penelitian ini akan digunakan untuk

mengembangkan instrumen berkenaan dengan variabel yang akan diteliti dan instrumen

keberhasilan model

1. Instrumen berkenaan dengan kecendrungan remaja minang untuk melakukan perilaku

LGBT

2. Instrumen berkenaan dengan kompetensi konselor multibudaya

3. Instrumen berkenaan dengan penyusunan dan validasi model yang akan

dikembangkan oleh tim berikutnya.

B. Pengumpulan data dan analisis data

Data yang akan dikumpulkan adalah berkenaan kecendrungan perilaku LGBT pada remaja

di Sumatera Barat dan analisisnya untuk menemukan gambaran menyeluruh tentang

kecendrungan perilaku LGBT. Data akan digunakan untuk studi pendahuluan pentingnya

penyusunan model konseling lintas budaya untuk penanggulangan perilaku LGBT.

C. Penyusunan kerangka model

Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk memperoleh gambaran awal kecendrungan

perilaku LGBT pada remaja Sumatera Barat. Dari data tersebut akan dibuat model konseling

berbasis budaya minangkabau untuk mencegah perilaku LGBT semakin berkembang pada

remaja Sumatera Barat. Pengembangan model akan dilakukan dengan menyusun kerangka

model, panduan konselor dan panduan model untuk siswa.

D. Publikasi dan luaran lainnya

Publikasi penelitian dan luaran lainnya yang diharapkan pada tahun kedua dapat

disajikan dalam tabel berikut

NO
Jenis Luaran

Tahun 2

1. Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional

Bereputasi

Accepted/

published

Internasional Accepted/
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published

Nasional

Terakreditasi

Accepted/

published

Nasional

Tidak

Terakreditasi

Accepted/

published

2. Pemakalah dalam Temu Ilmiah Internasional Sudah

dilaksanakan

Nasional Sudah

dilaksanakan

Lokal Sudah

dilaksanakan

3. Hak Kekayaan Intelektual Paten

Sederhana

Granted

Hak Cipta Draft

4 Model/Desain Validasi

5 Buku Ajar (ISBN) Draft

6 Tingkat Kesiapan Teknologi 3

7 Keikutsertaan dalam Seminar Internasional Sudah

Dilaksanakan

8 Keikutsertaan dalam Seminar Nasional Sudah

Dilaksanakan
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