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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana gambaran keadaan Self Esteem komunitas LGBT 

khusus Kota Medan dalam kehidupan bermasyarakat. 
Kemudian ingin mengetahui gambaran pelayanan Bimbingan 

dan Konseling (BK) yang dilakukan diluar sekolah atau wilayah 
masyarakat. Selanjutnya mengetahui bagaimana layanan BK 

dengan teknik Self Management memberi pengaruh terhadap 
keadaan Sef Esteem anggota komunitas LGBT di Kota Medan. 

Dengan mengetahui jawaban dari peneltian ini, diharapkan 
untuk adanya perubahan kesadaran bagi masyarakat mengenai 

hak komunitas LGBT untuk hidup bermasyarakat dan bagi 
komunitas LGBT mendapatkan kesadaran untuk berusaha 
melakukan perubahan ke arah kodrat yang benar yang dapat 

diterima oleh masyarakat dalam kehidupannya sehingga 
terhindar kesenjangan dalam kehidupan yang berdampingan. 

Hal yang paling mendasar dalam penelitian ini adalah untuk 
mengarahkan arah fokus diri komunitas LGBT untuk kembali 

pada hal secara kodrati sesuai dengan fitrahnya dari lahir ke 
dunia. Hasil penelitian yang dilakukan memberikan kesimpulan 

bahwa keadaan Self Esteem anggota komunitas LGBT berada 
pada tingkat rendah yang disebabkan oleh penolakan keras 

dari masyarakat terhadap komunitas LGBT. Secara 
keseluruhan tingkat Self Esteem komunitas rendah saat 

sebelum diberikan pelayanan BK teknik Self Management. 
Namun setelah diberikan pelayanan, Self Esteem menjadi 

meningkat dan ditambah kemauan untuk berubah kepada 
keadaan normal. Hal yang mendasar dalam penelitian ini 

adalah membuat komunitas LGBT berubah menjadi komunitas 
normal kembali. 
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I. PENDAHULUAN 

Masyarakat diseluruh dunia saat ini menyadari atau 

tidak, kehidupan individu ditandai dengan peralihan yang 

secara adat, sering dianggap sangat penting. Selain pandangan 

tentang tingkatan masa, individu juga  dipandang dari 

kesehatannya dalam menjalaini hidup. Perilaku kesehatan yang 

diperlihatkan oleh individu atau kelompok masyarakat 

tertentu, telah banyak mendapat sorotan.  

Berkaitan dengan masalah sehat dan sakit, sehatnya 

masyarakat ditandai dengan sehatnya fisik dan mental dalam 

menjalani kehidupan secara berdampingan dalam interaksi 

sosial masyarakat. Dalam hal ini, pembahasan yang sangat 

berpengaruh pada istilah sehat dan sakit adalah berada pada 

masalah hubungan antar sesama individu dalam masayarakat 

yang sehat ataupun sakit. Perdebatan tentang LGBT (Lesbian 

Gay Biseksual Transgender) sudah terjadi cukup lama dalam 

sejarah peradaban manusia. Akhir akhir ini pembicaraan LGBT 

mencuat kembali setelah pelaku LGBT mulai terbuka 

menunjukkan jati dirinya. 

Perbincangan mengenai LGBT menjadi sorotan 

mencolok dalam masyarakat yang ditandai dari banyaknya 

tersebar poster anti LGBT baik itu di pinggir-pinggir jalan, di 

media sosial, diskusi dan kajian tentang LGBT baik yang pro 

maupun yang kontra dilakukan di berbagai forum ilmiah, 

pelecehan secara verbal, kekerasan secara fisik, perlakukan 

kasar terhadap kelompok LGBT. Topik ini sudah menjadi 

konsumsi publik di berbagai aspek, seperti di lingkungan 

akademis, agama, politik, budaya dan bahkan seni. Meskipun 

kajian LGBT sudah sangat luas dibicarakan dan menjadi bagian 

dari perbincangan masyarakat berbagai kelas, ada hal yang 

sangat disayangkan, yaitu cara pandang masyarakat terhadap 

LGBT selalu diposisikan dan dilihat dengan pendekatan yang 

sangat diskriminatif sebagai kelompok yang ‘salah’, 

‘menyimpang’, ‘pendosa’ dan lain-lain. Semakin sering dan 

tinggi rating topik LGBT di masyarakat, maka semakin tinggi 

stigma, streotipe dan diskriminasi yang terjadi kepada 

kelompok LGBT. 

Adanya komunitas atau kelompok LGBT ini adalah hal 

yang nyata terjadi ditengah-tengah masyarakat yang terbentuk 

dengan  berdasarkan pada cara pandang dan keadaan individu 

itu sendiri yang menjadi hak yang harus dihargai menurut 

kelompok mereka sebagai komunitas LGBT itu. Kelompok ini 

mengacu pada jenis kelamin dimana seseorang tertarik secara 

emosional dan seksual, kategori ini meliputi ketertarikan pada 

jenis kelamin yang sama (homoseksual, termasuk didalamnya 

gay dan lesbian), pada lawan jenis (Heteroseksual), keduanya 

(biseksual), atau tidak pada keduanya (Sinyo, 2014). 

Dewasa ini masyarakat menolak adanya keberadaan 

LGBT yang dianggap menyimpang dan menjadi masalah sosial 

ditengah-tengah masyarakat yang heterogen. Kecil 

kemungkinan untuk komunitas LGBT mendapat penerimaan di 

masyarakat. Hal ini ditandai dengan LGBT selalu menjadi 

objek penghinaan dan kekerasan oleh masyarakat karena 

dianggap melawan kodrat. Penolakan dan kekerasan itu 

menyebabkan kaum homo pergi dan berkumpul dengan 

sesamanya. 

Oleh karena banyaknya pandangan yang negatif 

tentang komunitas LGBT, banyak dari anggota komunitas 

memberikan penghargaan pada dirinya rendah. Sehingga self 

esteem dirinya berada pada tingkat di bawah dan perlu 

diberikan bantuan berupa pelayanan. Hal yang mendasar jika 

self esteem komunitas berada pada tingkat bawah, maka akan 

membentuk pribadi yang tidak mandiri bagi mereka sehingga 

mereka hidup selalu bergantung pada oran lain. Self esteem 

yang rendah akan sangat mempengaruhi diri individu baik itu 

di dalam komunitas LGBT, maupun di luar dari komunitas 

LGBT itu sendiri. Hal yang paling parah dan ditakutkan terjadi 

adalah apabila anggota komunitas itu tidak memiliki self 

esteem yang tinggi, dirinya akan menjadi individu yang terisolir 

dan membuat drinya tidak berguna di masyarakat dan 

kemudian muncul anggapan dan desakan cara memenuhi 

kebutuhannya adalah dengan melakukan tindakan buruk atau 

kriminal.  
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Komunitas LGBT merupakan kumpulan individu yang 

memiliki kriteria tertentu. Setiap individu yang hidup dan 

selalu berbuat sesuatu dalam kehidupannya jika tidak 

mendapat pengakuan atau dukungan atau bahkan orang lain 

selalu mengkaji dari kesalahannya saja, maka individu itu lama 

kelamaan akan mendapatkan kerendahan diri dan menganggap 

bahwa dirinya tidak mampu berbuat apapun yang bermanfaat 

sehingga menjadi individu yang tidak berilmu dan lebih 

parahnya lagi menjadi individu yang tidak bermanfaat dan 

melakukan perilaku yang merugikan orang lain bahkan 

kriminalitas.  

Kecil kemungkinan komunitas LGBT mendapat 

penerimaan di masyarakat. Hal ini ditandai dengan LGBT 

selalu menjadi objek penghinaan dan kekerasan oleh 

masyarakat karena dianggap melawan kodrat. Penolakan dan 

kekerasan itu meyebabkan kaum homo pergi dan berkumpul 

dengan sesamanya. Hal tersebut membuat kaum LGBT 

dianggap eksklusif. Ini berarti semakin individu itu dianggap 

selalu salah, maka keadaan self esteemnya semakin rendah. 

Dan apabila individu itu mendapat pengakuan akan segi 

positifnya, maka keadaannya self esteemnya juga akan tinggi. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pencarian 

jawaban tentang pengaruh dari self esteem komunitas LGBT 

dan kemudian dilihat tentang perubahan untuk meningkatkan 

self esteem komunitas LGBT melalui teknik self management 

dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling yang berfungsi 

untuk mengubah perilaku komunitas LGBT ke arah pada sikap 

dan perilku yang dapat diterima masyarakat dalam 

kehidupannya. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

jenis deskriptif korelasional. Penelitian akan mendeskripsikan 

layanan bimbingan konseling teknik self management untuk 

meningkatkan self esteem komunitas LGBT. Populasi dalam 

penelitian ini adalah komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, 

dan Trangender) di Medan yang terdaftar pada  Organisasi 

Cangkang Queer per maret 2017 bahwa jumlah LGBT yang 

tergabung dalam komunitas tersebut di Kota Medan terdata 

470 orang. Namun karena anggota komunitas sulit untuk 

terdeteksi dan ditemukan maka sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 67 orang sebagai responden penelitian. Instrumen 

yang digunakan dengan model skala Likert. Uji validitas 

instrumen penelitian melalui uji validitas isi dilakukan 

menggunakan Pearson Product Moment dengan 

mengkorelasikan skor butir dan  skor total dan uji reliabilitas 

menggunakan rumus Alpha Cronbach. Selanjutnya, data yang 

diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji Pearson Product 

Moment untuk menjawab hipotesis yang telah ditentukan 

dalam penelitian ini. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil 

Hasil analisis hipotesis menunjukkan bahwa ada 

pengaruh positif yang signifikan antara layanan BK dengan 

self esteem komunitas yang ditunjukkan oleh koefisien rx2y 

= 0,678 dan p < 0,01 yaitu  0,000 ; artinya apabila layanan 

BK dilakukan dengan menerapkannya dengan teknik self 

management akan merubah keadaan tingkat self esteem 

komunitas  baik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

layanan BK dengan menerapkannya dengan teknik self 

management memiliki pengaruh terhadap munculnya 

tingkat self esteem komunitas yang ditunjuk oleh koefisien 

determinan (r2) sebesar 0,460 yang artinya ada 46 %   

layanan BK teknik self management mempengaruhi self 

esteem komunitas. Untuk hipotesis ini digunakan teknik 

Analisis Product Moment. 

Hasil penelitian ini diperkuat teori Myers (dalam 

Walgito, 1999) bahwa perilaku itu merupakan  sesuatu 

yang akan banyak dipengaruhi dari lingkungan. Demikian 

pula sikap yang diekspresikan juga merupakan sesuatu 

yang dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Orang tidak 

dapat mengukur sikap secara langsung adalah sikap yang 

menampak, dan sikap yang menampak adalah perilaku. 

Berdasarkan verifikasi terhadap data penelitian, 

seluruh data yang diperoleh dari hasil pengadministrasian 

terhadap anggota komunitas layak diolah. 

2. Pembahasan 

a. Layanan Bimbingan dan Konseling teknik Self 

Management 

Coopersmith (1967) menyatakan bahwa harga diri 

merupakan evaluasi yang dibuat oleh individu mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan dirinya yang diekspresikan 

melalui suatu bentuk penilaian setuju dan menunjukkan 

tingkat dimana individu meyakini dirinya sebagai individu 

yang mampu, penting dan berharga. Harga diri seseorang 

dapat menentukan perilaku ini dapat dilihat melalui proses 

berpikirnya, emosi, nilai, cita-cita, serta tujuan yang 

hendak dicapai seseorang. Bila seseorang mempunyai 

harga diri yang tinggi, maka perilakunya juga akan tinggi, 

sedangkan bila harga dirinya rendah, akan tercermin pada 

perilakunya negatif pula. 

Di samping itu ada pendapat dari Zimbardo dan 

Ebbesen, yang mengatakan bahwa sikap adalah suatu 

predisposisi yaitu keadaan mudah dipengaruhi terhadap 

seseorang, ide atau objek yang berisi komponen kognitif 

(beliefs), komponen afektif (feelings) dan konatif 

(behaviour tendencies). Komponen kognitif dan afektif 

seseorang  diharapkan dapat memprediksi tingkah laku 

(konatif) dari orang tersebut. Komponen afektif sangat 

dipengaruhi tradisi, kebiasaan, budaya dan lingkungan 

sosialnya. Komponen konatif merupakan cara berfikir yang 

dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, dan 

pengetahuan yang dimilikinya. 

Begitu pula pada keadaan sikap komunitas pada 

individu LGBT itu sendiri. Jika komunitas menerima dan 

selalu memperhatikan keadaan individu dalam komunitas, 

ini akan mempengaruhi pula pada keadaan self esteem diri 

individu LGBT itu. Dalam hal ini berarti, pemberitaan 

media massa dan sikap komunitas memberikan pengaruh 

pada keadaan self esteem individu komunitas itu sendiri.  

Kendali Stimulus Teknik kendali stimulus menekankan 

pada penataan kembali atau modifikasi lingkungan sebagai 

syarat khusus atau anteseden atau respon tertentu. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam model perilaku ABC 

(antesedent, behavior, concequence), perilaku yang sering 

dibimbing oleh suatu yang mendahului (antesedent) dan 
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dipelihara oleh peristiwa-peristiwa positif atau negatif yang 

mengikutinya (concequence). Ganjar Diri, teknik ganjar diri 

digunakan untuk membantu konseli mengatur dan 

memperkuat perilakunya melalui konsekuensi yang 

dihasilkannya sendiri. Dengan demikian, mengubah atau 

mengembangkan perilaku dengan menggunakan sebanyak-

banyaknya ganjar diri dapat dilakukan dalam pelayanan 

bimbingan konseling. Dari ketiga teknik self management di 

atas, dapat disimpulkan bahwa untuk membentuk dan 

merubah perilaku yang diinginkan melalui tiga tahap. 

Tahap yang pertama yaitu pantau diri, dimana individu 

memantau dan mengamati setiap tindakan dan perilakunya 

sendiri. Pada tahap selanjutnya yaitu kendali stimulus, 

dimana individu mulai menata kembali pola berpikir, pola 

perilakunya, dan emosinya dengan tujuan untuk 

mengurangi perilaku yang bermasalah. Tahap terakhir 

yaitu ganjar diri, dimana individu memperkuat perilakunya 

melalui konsekuensi yang dihasilkannya sendiri. Hal ini 

berlaku pula pada komunitas LGBT yang Dengan teknik 

tersebut menjadikan komunitas LGBT lebih mentaati, 

mematuhi tata tertib dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas-tugas dalam kehidupannya sesuai 

dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dengan 

disiplin beraktivitas sehari-hari yang tinggi serta bisa 

mengaplikasikannya. 

Menurut Gunarsa (2004: 223) mengemukakan bahwa 

“pengelolaan diri (self management) adalah prosedur 

dimana klien menggunakan keterampilan dan teknik 

mengurus diri untuk menghadapi masalahnya, yang dalam 

terapi tidak langsung diperoleh”. Keterampilan tersebut 

diperoleh pada saat proses konseling karena perubahan 

dalam perilaku itu harus diusahakan melalui suatu proses 

beraktivitas sehari-hari. Sedangkan menurut Nursalim 

(2013: 149) bahwa “self-management adalah suatu proses 

di mana konseli mengarahkan perubahan tingkah laku 

mereka sendiri, dengan menggunakan satu strategi atau 

kombinasi strategi”.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan aspek-

aspek self management dalam beraktivitas sehari-hari 

komunitas LGBT meliputi pendorongan diri (self 

motivation), penyusunan diri (self organization), 

pengendalian diri (self control), pengembangan diri (self 

development), pengelolaan waktu, hubungan antar manusia, 

dan prespektif diri. 
Dari pendapat bebarapa ahli yang dikemukakan di atas, 

dapat dilihat dengan jelas bahwasanya layanan BK teknik 

self management memiliki pengaruh terhadap self esteem 

individu komunitas. 

b. Self Esteem Anggota Komunitas LGBT 

Thatawy (2005) menjelaskan self esteem adalah suatu 

kebutuhan yang berada lebih tinggi tingkatnya di atas 

kebutuhan fisiologis, rasa aman, dicintai dan mencintai 

dalam hirarki kebutuhan menurut teori Maslow. Secara 

khusus Woolfolk (2009) menjelaskan hirarki kebutuhan 

teori Maslow yaitu berkisar mulai  kebutuhan-kebutuhan 

yang lebih rendah seperti bertahan hidup dan keamanan 

dan setelah itu self esteem sampai kebutuhan-kebutuhan 

yang lebih tinggi untuk pencapaian prestasi intelektual dan 

akhirnya aktualisasi diri. Hal ini dipertegas oleh Sarwono 

(2010) bahwa individu yang memiliki self esteem akan ingin 

dihargai oleh teman-temannya. 

Begitu pula pada keadaan sikap komunitas LGBT itu 

sendiri. Jika komunitas menerima dan selalu 

memperhatikan keadaan individu dalam komunitas, ini 

akan mempengaruhi pula pada keadaan self esteem diri 

individu LGBT itu. Ini juga berlaku bagi masyarakat sekitar 

individu yang menjadi anggota komunitas itu. Dalam hal ini 

berarti, penerimaan orang/individu sekitar memberikan 

pengaruh pada keadaan self esteem individu komunitas itu 

sendiri. Maka dari itu, ilmu Bimbingan dan Konseling 

berperan untuk menyesuaikan antara keadaan masyarakat 

dengan apa yang ada pada individu untuk diterima. Jika 

individu komunitas itu, ingin diterima masyarakat, maka 

terapkanlah perilaku yang diterima oleh masyarakat sesuai 

dengan konsep self management yaitu memberikan kontrol 

pada perilaku yang tidak diharapkan atau yang daapt 

menimbulkan hal negatif.  

Dari pendapat bebarapa ahli yang dikemukakan di atas, 

dapat dilihat dengan jelas bahwasanya layanan BK teknik 

self management memiliki pengaruh positif terhadap self 

esteem individu komunitas.   

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian, 

maka dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan penelitian. 1. 

secara umum keadaan self esteem anggota komunitas LGBT 

berada pada tingkat rendah karena kurangnya penerimaan 

masyarakat. 2. Secara umum pelayanan BK kurang dilakukan 

dalam kehidupan masyarakat dan hanya berfokus pada 

lingkungan sekolah. Namun demikian, perlu dilakukan evaluasi 

berkelanjutan demi meningkatnya kualitas kehidupan 

bermasyarakat. 3. Terdapat pengaruh yang signifikan dan 

positif antara layanan Bimbingan dan Konseling teknik Self 

Management terhadao Self Esteem anggota komunitas LGBT. 

Dengan arti ada pengaruh positif yang signifikan antara layanan 

BK dengan self esteem komunitas yang ditunjukkan oleh 

koefisien rx2y = 0,678 dan p < 0,01 yaitu  0,000 ; artinya 

apabila layanan BK dilakukan dengan menerapkannya dengan 

teknik self management akan merubah keadaan tingkat self 

esteem komunitas  baik. 

 

DAFTAR RUJUKAN 

Azwar, Saifuddin. 2005. Penyusunan Skala Psikologi. 
Yogyakarta. Pustaka Pelajar.  

Coopersmith, Stanley. 1967. The Antecedents of Self 
Esteem. San Fransisco: W. H. Freeman. 

Jawwad, Ahmad Abdul. 2007. Manajement Diri. Bandung: 
Savei Generation.  

Kaplan, Robert M; James Thomas (1993), Health And 
Human Behavior, United States Of Amerika; 

Mc.Graw Hill Hill Book Company Inc. 
Komalasari, Gantina dan Eka Wahyuni. 2011. Teori dan 

Teknik Konseling. Jakarta: Pt Indeks.  
Makhfud. 2011. Hubungan Antara Manajemen Diri 

Dengan Prokrastinasi Akademik Pada Siswa 
Aktivis BEM IAIN Sunan Ampel Surabaya. 

Psikologi Pendidikan dan Bimbingan volume 10.  
Qomariyah. 2011. Efektivitas Pelatihan Self Management 

untuk meningkatkan motivasi berprestasi Siswa 



Medan, 30 November- 03 Desember 2018         APPPTMA KE- 8 

4 Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM) 

ISBN: 978-602-50710-9-6 

 

SMP 

(http://karyalmiah.um.ac.id/index.php/disertasi/article/v
iew/16770 yang diunduh pada tanggal 26 juli 2012).  

Taylor, Shelley E (1999), Health Psychology, Singapura; 
Mc.Graw Hill International. 

Watson Dan Tregerthan (1994), Introduction To 
Psychology, New York; Mc.Graw Hill Book 

Company Inc.

http://karya/


Medan, 30 November- 03 Desember 2018     APPPTMA KE- 8 

 

 


