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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pergerakan kaum LGBT sebagai golongan minoritas seksual dalam 

beberapa puluh tahun terakhir semakin meningkat. Pelbagai kegiatan seperti 

parade dan aksi protes secara damai dilakukan oleh para LGBT untuk menuntut 

hak mereka agar mendapat pengakuan dan perlindungan atas diskriminasi dari 

masyarakat kepada pemerintah. LGBT sudah tersebar ke hampir seluruh negara di 

dunia. 

Menurut American Physchological Association (APA), LGBT merupakan 

singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Lesbian adalah 

kecenderungan seksual dimana perempuan yang hanya tertarik dengan sesama 

perempuan saja. Gay adalah kecenderungan seksual dimana laki-laki yang hanya 

tertarik dengan sesama laki-laki saja. Biseksual adalah kecenderungan seksual 

dimana seseorang bisa menyukai dua jenis kelamin, baik perempuan dan laki-laki. 

Transgender adalah orang yang memiliki identitas gender yang berbeda dengan 

kelaminnya yang ditunjuk saat lahir. Transgender juga disebut sebagai 

transseksual jika yang bersangkutan menghendaki bantuan medis untuk mengubah 

kelaminnya. Istilah LGBT sendiri muncul pada tahun 1990an dan banyak 

digunakan hingga sekarang. 
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Pada tahun 1975, para psikolog dan psikiater yang tergabung dalam 

American Physchological Association telah menghapus homoseksual dari 

klasifikasi gangguan mental ataupun gejala penyakit mental, yang sebelumnya 

homoseksual dikategorikan sebagai parafilia. Pada tahun 1993 World Health 

Organization (WHO) secara resmi menghapus homoseksual dari daftar gangguan 

jiwa.  

Peningkatan aktivitas LGBT di beberapa negara seperti negara-negara 

muslim masih dianggap sebagai ancaman, sehingga mereka sering mendapatkan 

diskriminasi dan kekerasan. Pergerakan untuk memperjuangkan hak-hak kaum 

LGBT pertama kali dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 1924 dengan 

berdirinya sebuah organisasi bernama “The Society for Human Rights”. 

Organisasi ini didirikan oleh seorang aktivis dari Chicago bernama Harry Hay 

yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak gay. Pada era modern, perjuangan 

kaum LGBT dimulai sejak tahun 1969 ditandai dengan peristiwa yang dikenal 

dengan “Kerusuhan Stonewall”. Kerusuhan tersebut terjadi pada saat diadakan 

razia oleh polisi pada sebuah tempat bernama Stonewall Inn di New York yang 

merupakan tempat berkumpulnya para kaum LGBT. Mereka kemudian 

melakukan aksi demonstrasi secara spontan untuk menghentikan razia tersebut. 

Sejak saat itu, pergerakan LGBT mulai menyebar ke pelbagai negara di dunia. 

Hingga kini, acara tahunan yang disebut “Pride Month” diselenggarakan untuk 

memperingati peristiwa tersebut. 

Perkembangan pergerakan LGBT di dunia pertama kali terjadi di Dublin, 

Irlandia pada tahun 1978 dengan terbentuknya organisasi “International Lesbian 
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and Gay Association (LIGA)”. Pada tahun berikutnya di tahun 1979 “Pride Parade” 

pertama kali dilakukan di Rabin Square, Tel Aviv, Israel sebagai bentuk protes 

atas kriminalisasi terhadap homoseksualitas. Pelbagai aktivitas, dan konferensi 

yang membahas mengenai orientasi seksual dilakukan. Denmark menjadi negara 

pertama yang memberi pengakuan secara hukum kepada pasangan sesama jenis 

dalam bentuk “kemitraan terdaftar” pada tahun 1989. Diikuti oleh negara-negara 

lain, sampai saat ini kurang lebih terdapat 30 negara yang melegalkan LGBT. 

Meskipun begitu, masih ada sekitar 70 negara yang melarang hubungan sesama 

jenis. 

LGBT telah tersebar ke berbagai negara, salah satunya Jepang. Dilansir dari 

berita CNN Indonesia
1
 , Jepang masuk dalam daftar negara di Asia yang ramah 

terhadap kaum LGBT. Selain Jepang,terdapat beberapa negara lain di Asia yang 

juga ramah terhadap kaum LGBT, seperti Taiwan. Taiwan sendiri menjadi negara 

pertama di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis pada tahun 2019.  

Masuknya LGBT di Jepang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor 

keluarga dan lingkungan sekitar. Biaya hidup yang tidak murah  memunculkan 

keengganan untuk menikah. Budaya Timur yang sudah berlaku selama puluhan 

tahun telah tergeser. Jepang sejak lama telah memegang teguh pandangan 

heteronormatif tentang keluarga dan pernikahan, sehingga kehidupan individual 

LGBT di Jepang menjadi sulit akibat stigma yang ada di masyarakat
2
.  

                                                           
1
 Daftar lengkap negara-negara ramah LGBT di Asia dapat dilihat di CNN Indonesia, Negara di 

Asia yang Ramah LGBT 
2
 Pandangan masyarakat Jepang terhadap LGBT dapat dibaca di Izunau, What Is It Like To Be 

LGBT In Japan? 
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Jepang sendiri merupakan negara yang mengalami permasalahan penurunan 

jumlah penduduk. Tingkat kelahiran di Jepang terus menurun setiap tahun. 

Dengan masuknya LGBT, diperkirakan akan berdampak pada semakin turunnya 

angka kelahiran yang mempengaruhi demografi di Jepang. Disini penulis 

memberikan beberapa gambaran contoh kasus atau fenomena mengenai LGBT 

yang terjadi di Jepang dengan mengambil sumber dari beberapa media seperti 

surat kabar online. 

Kota Fukuoka di daerah barat daya Jepang, menjadi kotamadya ketujuh 

yang mengakui  pasangan lesbian, gay, biseksual dan transgender pada bulan 

April 2018. Kota Fukuoka mengeluarkan dokumen yang mengautentikasi sumpah 

kemitraan yang diajukan oleh pasangan minoritas seksual. Hal tersebut 

diharapkan akan digunakan ketika pasangan tersebut menyewa perumahan yang 

dikelola oleh kota atau menjalani perawatan medis yang membutuhkan 

persetujuan dari anggota keluarga di rumah sakit kota. Di daerah Tokyo, distrik 

Shibuya dan Setagaya menjadi distrik  pertama yang mengakui kemitraan 

pasangan sesama jenis pada tahun 2015 diikuti oleh Kota Iga, Takarazuka dan 

Naha. Kota Sapporo di daerah utara Jepang juga telah mengakui pasangan LGBT 

pada bulan Juni di tahun yang sama. Pada bulan November 2015, Koyuki Higashi, 

mantan anggota Takarazuka Revue dan partnernya Hiroko Masuhara di Shibuya 

menjadi pasangan sesama jenis pertama yang diakui di bawah sistem kemitraan, 

meskipun akhirnya mereka berpisah. Untuk orang-orang yang identitas gendernya 

tidak sesuai dengan identitas secara fisik, Sapporo dan Fukuoka mengakuinya 

sebagai pasangan lawan jenis dalam daftar registrasi keluarga. Sementara 
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pasangan-pasangan tersebut dapat memilih pernikahan secara resmi, beberapa 

ingin mengajukan kemitraan LGBT (Sumber: The Jakarta Post dalam 

https://www.thejakartapost.com/life/2018/02/14/fukuoka-city-to-recognize-lgbt-

couples-from-april.html). 

Pemerintah Kota Yokohama, Chiba dan Yokosuka merupakan institusi 

pemerintah yang melegalkan LGBT pada tahun 2019 dengan memberikan 

sertifikat pengesahan pernikahan sesama jenis. Hal ini secara tidak langsung 

merupakan bentuk pengakuan bahwa lesbian, gay, biseksual dan transgender 

diterima secara hukum di tiga kota tersebut. Sertifikat ini juga tersedia dalam 

bentuk terjemahan bagi warga negara asing yang membutuhkannya. Pemerintah 

Kota Yokohama berencana menjalin kerja sama dengan tenaga medis sektor pusat 

dan agen perumahan agar sertifikat tersebut bermanfaat bagi pasangan LGBT 

yang membutuhkan tempat tinggal (Sumber: The Japan Times dalam 

(https://www.japantimes.co.jp/news/2019/12/02/national/yokohama-lgbt-

partnerships/#.Xx-Y13EzbIU).  

Selain kota-kota yang telah disebutkan di atas, kota- kota di Jepang seperti 

Kota Osaka, Nakano, Oizumi, Edogawa, Fuchu, Hirakata, Kumamoto, Odawara, 

Sakai, Souja, Toshima, Kanuma, Miyazaki, Kitakyushu, Nishio, Nagasaki, Sanda, 

Katano, Daito, Kamakura, Mitoyo, dan Amagasaki mulai mengeluarkan sertifikat 

kemitraan untuk pasangan sesama jenis. Menyusul kemudian Kota Saitama, 

Arashino, dan Sagamihara yang melakukan tindakan serupa pada tahun 2020.  

Pada tahun 2008, sebuah jurnal dengan judul Suicidality and Self-Harm 

Among Sexual Minorities in Japan oleh Anthony S. DiStefano mengungkapkan 

https://www.japantimes.co.jp/news/2019/12/02/national/yokohama-lgbt-partnerships/#.Xx-Y13EzbIU
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/12/02/national/yokohama-lgbt-partnerships/#.Xx-Y13EzbIU
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bahwa orang-orang minoritas seksual cenderung untuk menyakiti diri sendiri, 

hingga pada tahap bunuh diri. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut 

yaitu lingkungan homofobik atau transfobik yang menentang adanya orang-orang 

yang dianggap sebagai LGBT di lingkungan tersebut. Sikap jijik, antipati dan 

diskriminasi hingga mengarah pada perilaku kekerasan dapat terjadi karena 

perbedaan orientasi seksual. Kaum homoseksual mendapatkan serangan fisik, 

verbal dan menderita tekanan psikologis yang didapatkan oleh masyarakat dan 

keluarga. Kesehatan mental yang buruk juga berpengaruh terhadap kecenderungan 

melakukan self-harm. Dari 39 peserta yang menjadi responden dalam wawancara, 

terdapat 18 laporan bunuh diri yang dilakukan oleh teman-teman responden 

sesama minoritas seksual, seperti dua pasangan lesbian bunuh diri di waktu yang 

sama. Selain itu, dua dari responden mengatakan bahwa mereka pernah 

melakukan percobaan bunuh diri. Sebagian lainnya pernah melakukan percobaan 

bunuh diri karena mengalami kekerasan oleh orangtua, dirundung oleh teman, 

tidak menemukan jati diri, dan lain-lain.  

Melihat adanya pro dan kontra antara masyarakat Jepang terkait fenomena 

masuknya LGBT di Jepang, penulis tertarik ingin meneliti bagaimana perspektif 

masyarakat Jepang terutama mahasiswa terkait dengan fenomena tersebut, apakah 

mahasiswa mendukung ataupun sebaliknya, serta bagaimana pengaruh LGBT 

tersebut pada demografis di Jepang saat ini. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melihat hubungan antara fenomena 

LGBT dengan penurunan tingkat kelahiran di Jepang dengan menggali lebih 
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dalam pendapat mahasiswa Jepang sebagai generasi muda penerus bangsa di masa 

depan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal ini adalah, 

“Bagaimana perspektif mahasiswa Jepang terhadap LGBT dan bagaimana 

dampaknya menurut mereka pada penurunan tingkat kelahiran di Jepang saat ini?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa 

Jepang mengenai LGBT serta bagaimana dampak LGBT menurut mereka pada 

penurunan tingkat kelahiran di Jepang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi 

pengembangan keilmuan mengenai gejala sosial yang terjadi di sekitar kita. Selain 

itu, karya tulis yang penulis buat diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai konsep-konsep minoritas seksual dan hubungannya dengan masyarakat. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi 

akademisi, praktisi, mahasiswa dan kepada pembaca, serta dapat dijadikan sumber 
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ide dan tambahan informasi bagi peneliti yang akan membahas penelitian dengan 

tema yang sama. Serta dapat menambah wawasan masyarakat mengenai LGBT 

dan perkembangannya sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik 

lagi. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang “Perspektif Mahasiswa Jepang Terhadap Legalisasi 

LGBT dan Pengaruhnya Pada Penurunan Tingkat Kelahiran di Jepang” belum 

pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, penelitian mengenai LGBT, terutama 

di Jepang telah beberapa kali dilakukan. Merujuk pada penelitian sebelumnya, 

penulis mengambil tiga tulisan berupa satu artikel berbahasa Inggris, satu artikel 

berbahasa Jepang, dan sebuah survey mengenai LGBT. Ketiga hasil penelitian 

tersebut penulis gunakan sebagai tinjauan pustaka dalam melakukan penelitian. 

Adapun ketiga tulisan tersebut penulis rangkum sebagai berikut: 

Pertama, penelitian yang berjudul “Suicidality and Self-harm Among Sexual 

Minorities in Japan” yang ditulis oleh Anthony S. DiStefano dari Universitas 

California pada tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode etnografi dengan 

mengumpulkan data yang berasal dari tiga puluh sembilan responden untuk 

wawancara kualitatif dan lima puluh empat responden untuk sampel penelitian 

observasi. Informan diwawancarai dengan formal dan terstruktur. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendokumentasikan laporan tentang kekerasan terhadap diri 

sendiri pada tiga level sosiokultural di Jepang, yaitu pengalaman pribadi (jibun); 

dalam lingkup keluarga, teman, pasangan, rekan kerja, dan kenalan (uchi); dan 
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dari orang lain (soto). Untuk peserta observasi, dilakukan tanya jawab meliputi 

interaksi personal dengan anggota komunitas, keikutsertaan dalam kegiatan 

komunitas. Observasi bersifat informal yang diambil di bar, klub, taman, acara 

komunitas, perkumpulan, dan hunian pribadi dilakukan di kereta, kampus, dan 

kantor. 

Dari hasil analisis data diperoleh lima tema besar dari informan tentang 

bunuh diri dan self-harm dalam tiga level sosiokultural (jibun, uchi, soto) yaitu: 

(1) tindakan dan percobaan bunuh diri. Hal tersebut berhubungan dengan 

kesehatan mental yang buruk dan berdampak pada kelainan mental, lelah secara 

emosional, rendahnya tingkat kesadaran diri. Yang bersangkutan akan merasa 

hidup mereka berat baik berhubungan dengan orientasi seksual mereka maupun 

tidak. (2) pemikiran dan rencana bunuh diri. Saat remaja, beberapa informan 

berpikir untuk melakukan bunuh diri karena mempertanyakan orientasi 

seksualnya, dan merasa semuanya lebih baik jika informan tersebut meninggal. Di 

masa dewasa, kekerasan dialami oleh seorang transgender dari keluarganya yang 

membuat dia berpikir untuk melompat dari gedung lantai sebelas dan 

mengonsumsi pil obat tidur atau memotong pergelangan tangan mereka sendiri. 

(3) self-harm non bunuh diri. Data menunjukkan self-harm tanpa bunuh diri 

beresiko paling kecil dibanding bunuh diri dalam kaum minoritas seksual 

meskipun faktor pendorong antara dua hal tersebut sama. Self-harm dilakukan 

dengan pelbagai cara seperti menggantung diri sendiri tanpa tujuan, memecahkan 

barang atau kaca di kepala, membenturkan kepala di dinding, overdosis, dan yang 

paling umum memotong atau mengiris pergelangan tangan atau bagian tubuh 



10 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

SKRIPSI  PERSPEKTIF MAHASISWA… RIZKY RATNASARI 

 

lainnya. Depresi berhubungan dengan self-harm dan pengalaman pribadi seperti 

menjadi hikikomori. (4) kelompok yang dianggap beresiko. Data mengindikasikan 

kelompok yang beresiko tinggi melakukan bunuh diri dan self-harm rata-rata 

berusia sekitar dua puluh tahun keatas, yaitu orang yang bekerja di dunia hiburan, 

bar, atau industri hiburan pernah mendapat kekerasan dari keluarga atau pasangan. 

Tidak ada subkelompok yang secara spesifik lebih beresiko dari subkelompok 

yang lain. (5) melapor dan mencari pertolongan. Empat orang responden mencari 

pertolongan dengan pergi ke psikiater dan berkonsultasi dengan konseling sekolah 

saat SMA. Mereka sadar dengan kesehatan mental dan merasa perlu bantuan dari 

profesional mengenai hal tersebut.  

Secara singkat, seseorang yang termasuk dalam golongan minoritas seksual 

beresiko melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri mereka rata-rata 

pada usia dua puluh tahun keatas. Tidak ada sub golongan tertentu yang memiliki 

resiko lebih tinggi. Tindakan yang mereka lakukan terbagi menjadi tiga, yaitu 1) 

tindakan dan percobaan bunuh diri, 2) pemikiran untuk bunuh diri, dan 3) self-

harm non bunuh diri. Namun ada pula dari mereka yang memilih untuk melapor 

dan mencari pertolongan kepada para ahli atau medis, sehingga dapat mencegah 

terjadinya tindakan-tindakan di atas. 

Kedua, sebuah artikel ilmiah berjudul “Kesulitan dan Kebutuhan Mahasiswa 

LGBT di Tokyo- Penelitian Kualitatif Berdasarkan Wawancara Kelompok ”. 

Artikel ini memiliki judul asli Toukyou Daigaku ni oite LGBT Toujisha Gakusei 

ga Kakaeru Konnan to Niizu  - Fookasu Guruupu Intabyuu wo Mochita Shitsuteki 

Kenkyuu-「東京大学において LGBT 当者学生が抱える困難とニーズ ―フ
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ォーカスグループインタビューを用いた質的研究―」merupakan hasil 

penelitian kolaborasi yang dilaksanakan pada tahun 2017 oleh tiga orang yaitu 

Ryousuke Kobayashi, Kim Jihye, dan Sato Yuma dari Universitas Tokyo. Dalam 

bahasa Inggris, artikel ini memiliki judul “Difficulties and Needs of LGBT 

Students at the University of Tokyo - A Qualitative Focused-Group Interview-”. 

Dalam melakukan penelitian, ketiga penulis bekerja sama dengan dua circle 

pelajar LGBT yang ada di Universitas Tokyo, yakni UT-topos dan TOPIA. UT-

topos merupakan circle atau perkumpulan utama dimana para pelajar LGBT dapat 

berinteraksi dan bertukar pikiran maupun berdiskusi. Sedangkan TOPIA adalah 

nama sebuah circle yang bertugas untuk menyesuaikan lingkungan di kampus 

agar para pelajar LGBT diterima dan dapat menjalani kehidupan perkuliahan 

dengan aman dan nyaman. Dalam TOPIA sendiri terdapat beberapa anggota yang 

merupakan pelajar non-LGBT, namun mereka mendukung dan menerima 

kegiatan yang diselenggarakan oleh kedua circle tersebut. Para pelajar non-LGBT 

dalam lingkup internal kedua circle tersebut dikenal dengan sebutan “Ally”. Ally 

juga banyak berperan dan ikut berpartisipasi dalam berbagai kesempatan maupun 

aktivitas yang bertujuan untuk mendukung kaum LGBT, serta untuk 

meningkatkan kesadaran pelajar lain akan keragaman seksual. 

Sebanyak tujuh orang dengan rincian tiga orang pria gay (laki-laki penyuka 

sesama jenis), satu orang lesbian x gender, satu orang transgender FtM, satu orang 

wanita panseksual, dan satu orang pria heteroseksual (menyukai lawan jenis) yang 

berasal dari kedua circle dikumpulkan untuk dilakukan wawancara baik secara 

kelompok maupun perorangan. Kata “x gender” yang digunakan oleh narasumber 
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memiliki makna bahwa seseorang tersebut tidak tahu dan tidak ingin mengetahui 

identitas gendernya. Istilah panseksual memiliki makna yang sama dengan 

biseksual, yakni dimana seseorang dapat tertarik baik dengan lawan jenis maupun 

sesama jenis. Salah seorang narasumber yang merupakan transgender FtM adalah 

seseorang yang lahir sebagai perempuan namun mengubah identitas gendernya 

sebagai laki-laki. 

Hasil wawancara tersebut digunakan untuk menjawab tiga rumusan 

penelitian yaitu (1) Kesulitan apa yang dialami oleh pelajar LGBT di kampus, (2) 

Apa yang pelajar LGBT butuhkan dari kampus, dan (3) Adakah kebutuhan dan 

kesulitan tersendiri bagi tiap kelompok dalam LGBT, dan apakah sajakah 

kebutuhan dan kesulitan bagi mereka. Analisis data hasil wawancara diolah 

menggunakan Grounded Theory Analysis (GTA), yang mana data tersebut dipilah 

berdasarkan simbol semantiknya untuk kemudian diabstraksi dan diklasifikasikan 

kedalam tiga kategori yaitu besar, menengah, dan kecil. Kobayashi, Jihye, dan 

Yuma mendapatkan hasil bahwa koordinasi antara pihak kampus, staf, pengajar, 

dan mahasiswa sangat diperlukan dalam menciptakan kondisi lingkungan yang 

nyaman bagi pelajar LGBT. Namun, hasil penelitian ini terbatas pada lingkup di 

Tokyo, dan tidak dapat mencerminkan keadaan di seluruh wilayah Jepang. 

Tinjauan pustaka ketiga merupakan hasil survei mengenai keberadaan kaum 

LGBT dan minoritas seksual lain di Jepang pada akhir 2019. Sebuah lembaga 

yang merupakan wadah bagi kaum LGBT dan minoritas seksual lain LGBT 

Research Institute di Tokyo mengadakan survey berskala besar yang berlangsung 

dari bulan April – Mei 2019. Survei tersebut melibatkan sebanyak 428.036 orang 
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penduduk Jepang berusia antara 20 – 69 tahun dengan jumlah responden valid 

sebanyak 347.816 orang. Hasil dari survey tersebut menunjukkan bahwa sekitar 

10% dari responden berasal dari kaum LGBT atau diklasifikasikan sebagai 

minoritas seksual. Dalam hal orientasi seksual dan identitas gender, sebanyak 7% 

peserta menjawab tidak ingin dikategorikan dalam gender tertentu dan sebanyak 

6,1% peserta menjawab ingin menjalani hidup sesuai gender saat ia lahir. 

Berdasarkan hasil survey tersebut, diketahui pengenalan istilah “LGBT” di 

masyarakat meningkat menjadi 91% dari 54,4% di tahun 2016. Namun hanya 

sebanyak 57,1% peserta yang memahami dan mengerti makna dari istilah tersebut 

dan sisanya masih memerlukan pemahaman lebih lanjut. Kesadaran masyarakat 

Jepang akan keberadaan LGBT juga masih rendah dengan jumlah presentasi 

83,9% peserta menjawab tidak ada orang LGBT di lingkungan mereka. Salah satu 

faktor penyebab timbulnya situasi tersebut adalah keputusan para LGBT untuk 

merahasiakan identitas mereka. Dari peserta survey yang merupakan LGBT, 

78,8% memilih untuk menyembunyikan identitas mereka. Sebagian dari mereka 

memilih untuk memberitahu orang-orang terdekat, 14,5% kepada teman, 5,2% 

kepada keluarga, dan 3% kepada rekan kerja. Angka-angka tersebut masih sangat 

rendah dibanding dengan orang yang memilih untuk merahasiakan identitas 

gender mereka. 

Kesadaran dan keterbukaan masyarakat Jepang non-LGBT juga masih 

kurang, banyak dari mereka yang masih bingung dengan kaum LGBT. Mereka 

mengaku belum sepenuhnya memahami kaum LGBT dengan alasan “tidak tahu 
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bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka” sebanyak 29,4% dan “tidak tahu 

pertimbangan seperti apa yang diperlukan” sebanyak 36,6%. 

Menjawab permasalahan ini, 53,4% responden LGBT menyatakan bahwa 

pengertian harus dipromosikan, mereka ingin menghapuskan prasangka buruk 

dari masyarakat dan memberikan pemahaman yang benar. Responden LGBT juga 

membutuhkan respon dari pihak pemerintahan dan pihak perusahaan mereka. 

Masih sekitar 80% dari sekolah dan perusahaan di Jepang yang tidak atau kurang 

memberikan pelatihan dan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran terhadap 

kaum LGBT. 

Jika menyimpulkan dari hasil survey di atas, dapat diketahui bahwa istilah 

LGBT di Jepang sudah tersebar dan banyak dari masyarakat yang mengetahui 

istilah tersebut. Namun, tingkat pengertian masyarakat Jepang tentang makna 

LGBT masih rendah dan memerlukan pemahaman lebih lanjut. Kesadaran 

masyarakat Jepang akan keberadaan LGBT juga rendah yang salah satunya 

disebabkan oleh keputusan mereka untuk menyembunyikan identitas gender 

mereka. Kaum LGBT di Jepang menginginkan adanya pengertian baik dari 

masyarakat dan pemerintah sehingga dapat menghapus prasangka buruk mengenai 

LGBT dengan memberikan pemahaman yang benar. 

Dari penjelasan singkat yang penulis berikan di atas, persamaan antara 

ketiga karya tulis di atas adalah penelitian dan survei yang dilakukan berfokus 

pada kaum LGBT dan pendapat dari kaum LGBT itu sendiri. Penelitian yang 

dilakukan berpusat pada kehidupan kaum LGBT, mengenai kesulitan, kebutuhan, 

dan keinginan mereka bagi kelompok mereka. Oleh karena itu, penulis ingin 
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meneliti mengenai LGBT dari sudut pandang masyarakat lain selain kaum LGBT 

itu sendiri. 

Perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan ketiga tulisan di 

atas adalah sasaran dan fokus penelitian. Sasaran penelitian ini adalah mahasiswa 

Jepang secara umum, tidak hanya berasal dari kaum LGBT saja. Selain itu, 

penelitian ini berfokus untuk mencari tahu persepsi masyarakat dalam tulisan ini 

secara khusus adalah mahasiswa mengenai LGBT. Penulis juga meluaskan 

lingkup penelitian dengan mencoba menghubungkan permasalahan demografi 

yang ada di Jepang dan bagaimanakah menurut mereka hubungan antara kedua 

fenomena tersebut. 

 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Adapun Kerangka Pemikiran yang digunakan dalam skripsi ini adalah, 

1.6.1 Konsep The Aging Society 

Menurut World Health Organization (WHO)
3

, population aging atau 

penuaan populasi merupakan dampak dari menurunnya tingkat kesuburan dan 

meningkatnya angka harapan hidup. Perubahan demografi ini menimbulkan 

meningkatnya jumlah orang yang berusia lebih dari 60 tahun. Jika kondisi ini 

terus berlanjut, diperkirakan jumlah lansia akan lebih banyak daripada jumlah 

penduduk usia muda. 

Jumlah penduduk lansia usia 65 tahun atau lebih pada tahun 2019 mencapai 

703 juta jiwa dan diperkirakan akan bertambah dua kali lipat pada tahun 2050 

                                                           
3

 Informasi lengkap mengenai pengertian penuaan populasi dapat diakses di World Health 

Organization, Population Ageing 
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menjadi 1,5 miliar jiwa. Maknanya, satu dari sebelas orang memiliki usia lebih 

dari 65 tahun. Peningkatan jumlah penduduk lansia di dunia pada 2019 meningkat 

hingga 9% dibanding tahun 1990. Angka tersebut diprediksi akan terus bertambah, 

sehingga satu dari enam orang akan berusia 65 tahun atau lebih pada tahun 2050
4
. 

Fenomena ini menjadi salah satu transformasi sosial yang paling signifikan 

pada abad ke-21 dengan implikasi bagi semua sektor masyarakat, termasuk pasar 

tenaga kerja dan keuangan, permintaan barang dan jasa, serta struktur keluarga 

dan ikatan antar generasi
5

. Para lansia dianggap sebagai kontributor 

permbangunan, yang dengan kemampuannya untuk bertindak demi kemajuan diri 

mereka sendiri dan masyarakat harus diteruskan dalam kebijakan dan peraturan di 

semua tingkatan. Dalam beberapa dekade mendatang, banyak negara cenderung 

mengalami permasalahan fiskal dan politik sehubungan dengan pelayanan publik 

dan perlindungan sosial bagi populasi yang semakin tua. 

 

1.7 Metode Penelitian 

Menurut Darmadi (2013: 153) metode penelitian adalah suatu cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti 

kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, 

dan sistematis.  

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Alasan penulis memilih 

pendekatan ini adalah pendekatan ini cocok digunakan untuk menjelaskan 

permasalahan yang berisi pendapat atau tanggapan dari masyarakat. Dalam 

                                                           
4
 Perkiraan jumlah penduduk lansia di tahun 2050 dapat dibaca di World Population Ageing 2019 

Highlights yang diterbitkan oleh United Nations 
5
 Penjelasan tentang fenomena penuaan populasi dapat dilihat di United Nations, Aging 
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penelitian ini, penulis merumuskan teknik untuk mendukung metode penelitian 

dalam penelitian ini, diantaranya adalah: 

1.7.1 Teknik Pemilihan Data 

Penulis menggunakan metode angket dalam penelitian ini. Angket menurut 

Sugiyono (2011: 199-203) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Penulis 

memilih angket sebagai teknik pengumpulan data karena cocok untuk 

mengumpulkan data dalam jumlah besar dan tersebar di wilayah yang luas. Untuk 

itu, penulis meminta bantuan dari rekan-rekan penulis yang saat ini sedang berada 

di Jepang untuk membantu menyebarluaskan angket. Semakin luas angket 

tersebar, maka semakin besar pula peluang bagi mahasiswa Jepang untuk 

mengetahui dan mengisi angket tersebut. Dengan demikian, jumlah data yang 

terkumpul dapat lebih banyak dan hasilnya lebih bervariatif. 

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

Penulis memanfaatkan metode angket dalam melakukan penelitian. Data 

yang penulis kumpulkan adalah hasil kumulatif dari angket yang penulis buat. 

Untuk memperoleh data tersebut, ada beberapa langkah yang penulis lakukan. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pengumpulan data adalah 

sebagai berikut: 

1) Menentukan topik angket 

Topik yang digunakan oleh penulis  yaitu gambaran mengenai LGBT yang 

berfokus pada perspektif responden, yaitu mahasiswa di Jepang. Penulis memiih 

mahasiswa sebagai responden dalam penelitian dengan alasan bahwa mahasiswa 
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adalah calon penerus bangsa. Mahasiswa memiliki beberapa peran penting 

diantaranya sebagai social control, yang berarti mahasiswa bisa menjadi penyalur 

aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Selain itu, mahasiswa juga berperan 

sebagai Agent of Changes, dimana peranan mahasiswa sangat penting dalam 

perubahan bangsa. Mahasiswa sebagai kaum intelektual adalah generasi penerus 

bangsa untuk meneruskan dan menggantikan generasi sebelumnya untuk 

melakukan perubahan bangsa ke arah yang lebih baik dan maju. Maknanya, peran, 

sikap, dan pemikiran mahasiswa mengenai sebuah fenomena dapat mempengaruhi 

perkembangan negara tersebut. Dengan latar belakang ini, penulis menilai 

jawaban yang didapatkan dari mahasiswa Jepang dapat digunakan sebagai 

gambaran untuk perkembangan negara Jepang di masa depan.  

2) Menyusun daftar pertanyaan 

Setelah menentukan topik, penulis menyusun pertanyaan yang kemudian 

akan dijawab oleh responden. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden 

meliputi (a) pengetahuan tentang LGBT, (b) faktor-faktor seseorang menjadi 

LGBT, (c) sikap responden terhadap teman atau keluarga LGBT, (d) diskriminasi 

terhadap LGBT di Jepang, (e) sisi positif dari LGBT, (f) sisi negatif dari LGBT, 

(g) pendapat responden terkait pernikahan sesama jenis yang telah dilegalisasi di 

beberapa daerah di Jepang, (h) pengaruh atau tidaknya LGBT terhadap penurunan 

tingkat kelahiran di Jepang, (i) kontribusi LGBT terhadap peningkatan jumlah 

kelahiran di Jepang, (j) bentuk kontribusi LGBT terhadap peningkatan jumlah 

kelahiran di Jepang, (k) solusi dalam meningkatkan kelahiran di Jepang terlepas 
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dari fenomena LGBT, dan (l) alasan pro atau kontra responden terhadap LGBT. 

Total pertanyaan yang terdapat dalam angket adalah 12 butir. 

1.7.2.1 Waktu Penyebaran Angket 

Angket yang sudah disetujui mulai penulis sebarkan melalui alamat surel 

pada 5 April 2010. Rentang waktu penyebaran tidak penulis batasi, pengisian 

dapat dilakukan selama belum memenuhi target jumlah responden. Pengisian 

angket penulis akhiri pada 16 April 2020 setelah mencapai jumlah responden 

yang diinginkan. Dengan kata lain, penulis memerlukan waktu selama 12 hari 

untuk menyebarkan angket. 

1.7.2.2 Media Penyebaran Angket 

Sehubungan dengan sasaran dari penelitian ini yakni mahasiswa Jepang, 

penulis memilih untuk menggunakan platform digital untuk mempermudah 

responden dalam menjawab angket dan penulis dalam mengolah data. Selain itu, 

adanya keterbatasan dalam jarak dan lokasi menjadikan media digital sebagai 

pilihan utama penulis dalam mengumpulkan data. Media yang penulis gunakan 

adalah Google Form. 

Google Form merupakan layanan yang disediakan oleh perusahaan Google. 

Layanan ini digunakan untuk membuat formulir secara online dan menyebarkan 

surel tersebut kepada orang lain untuk mengisinya. Google Form dapat dibuat 

oleh siapa saja yang memiliki akun Google dan formulir yang dibuat akan 

tersimpan dalam Google Drive pengguna dalam bentuk Excel. Formulir dapat 
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ditutup apabila data yang diinginkan telah terkumpul dan sang pembuat dapat 

mengunduh hasilnya. Layanan Google Form sendiri tidak berbayar atau gratis
6
. 

Penulis telah menyusun angket menggunakan Google Form dan 

menyebarkan surel https://forms.gle/Y2uoSnSNePSPLqf46 melalui media sosial. 

Penulis juga meminta bantuan kepada rekan-rekan yang sedang berada di Jepang 

untuk menyebarkan surel tersebut agar data yang terkumpul semakin banyak. 

3) Menentukan responden 

Penulis mendapatkan responden dengan bantuan rekan-rekan penulis yang 

berada di Jepang. Responden yang akan menjadi informan dalam penelitian ini 

memliki kualifikasi diantaranya adalah:  

a. Warga Negara Jepang 

b. Rentang usia diantara delapan belas hingga dua puluh lima tahun. 

Responden  yang penulis ambil adalah mahasiswa Jepang dari berbagai 

universitas di Jepang. 

Dari beberapa teknik yang penulis terapkan dan telah penulis lakukan, 

penulis telah mendapatkan data dari 46 orang responden. Responden berasal dari 

berbagai universitas, program studi, usia, dan daerah yang berbeda-beda. Dari 46 

orang responden, 20 orang responden berjenis kelamin laki-laki, 25 orang 

responden perempuan, dan satu orang responden tidak memilih jenis kelamin 

tertentu. Usia rata-rata dari responden yang mengisi angket dari penulis adalah 21 

tahun.  Angket tersebut penulis sebarkan melalui surel mulai tanggal 5-16 April 

                                                           
6
 Rohit Dwivedula, What is Google Forms (https://www.quora.com/What-is-Google-Forms) 

https://www.quora.com/What-is-Google-Forms
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2020. Rentang waktu penyebaran angket disesuaikan dengan jumlah responden 

yang ingin dicapai oleh penulis. 

1.7.2.3 Jumlah Responden 

Dalam waktu 12 hari mulai tanggal 5-16 April 2020, penulis mendapatkan 

jawaban dari sebanyak 46 orang responden yang merupakan mahasiswa Jepang. 

Para responden tersebut berasal dari beragam usia, daerah, universitas, dan tingkat 

pendidikan. Tidak ada keharusan yang ditujukan kepada responden untuk mengisi 

seluruh kolom identitas yang disediakan oleh penulis. Responden dibebaskan 

untuk mengisi maupun mengosongi kolom nama pada angket. Responden juga 

diperbolehkan untuk menyamarkan nama asli mereka jika merasa kurang nyaman 

menuliskan identitas asli mereka. Daftar lengkap 46 orang responden penulis 

tampilkan dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1 Daftar Lengkap Responden 

No. Nama Usia Jenis Kelamin Kampus 

1. U.N 21 P Kumamoto-Kumamoto 

2. M.I 22 L 
Universitas Shizuoka-

Shizuoka 

3. R.O 21 P Kumamoto-Kumamoto 

4. T.K 20 P Kumamoto-Kumamoto 

5. H.S 20 L 
Kumamoto Gakuen-

Kumamoto 

6. H.N 22 P 
Seni Budaya Shizuoka-

Shizuoka 

7. N.S 20 P Kumamoto-Kumamoto 

8. M.K 20 P Kumamoto-Kumamoto 

9. I.O 20 L Kumamoto-Kumamoto 

10. Y.N 19 P 
Seni Budaya Shizuoka-

Shizuoka 

11. S.M 20 P Kumamoto-Kumamoto 

12. A.H 20 P Kumamoto-Kumamoto 

13. D.M 21 L 
Seni Budaya Shizuoka-

Shizuoka 

14. S.T 22 L 
Universitas Sangyo-

Kyushu 
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15. H.M 22 L 
Universitas Sangyo-

Osaka 

16. H.Y 23 L Universitas Seijo-Tokyo 

17. A.C 22 L 
Institut Teknologi 

Kanazawa-Ishikawa 

18. R.T 23 - - 

19. S.S 19 P 
Seni Budaya Shizuoka-

Shizuoka 

20. Y.J 22 L 
Universitas Dokkyo-

Saitama 

21. Y.T 25 L Kumamotoeio-Tokyo 

22. S.I 23 P 
Kwansei Gakuin-

Nishinomiya 

23. T.H 19 P 
Seni Budaya Shizuoka-

Shizuoka 

24. K.F 22 L Osaka-Osaka 

25. R.T 26 L 
KumamotoKokushikan-

Tokyo 

26. T.S 20 L Universitas Iwate-Iwate 

27. K 20 L Universitas Iwate-Iwate 

28. J.M 20 L Universitas Iwate-Iwate 

29. R.F 20 P Universitas Iwate-Iwate 

30. C.K 21 P Tokyosukuba-Ibaraki 

31. K.F 21 P Universitas Iwate-Iwate 

32. A.A 22 L Kumamoto-Kumamoto 

33. R.A 20 P Universitas Chuo-Tokyo 

34. K.H 20 P KumamotoEio-Tokyo 

35. H.K 20 P Universitas Iwate-Iwate 

36. T.Y 20 L Universitas Chuo-Tokyo 

37. T.S 20 L Universitas Iwate-Iwate 

38. A.N 20 P Universitas Chuo-Tokyo 

39. M.K 21 L 
Seni Budaya Shizuoka-

Shizuoka 

40. T.H 20 L Universitas Chuo-Tokyo 

41. H.J 20 P Universitas Chuo-Tokyo 

42. T.S 20 P 
Universitas Metropolitan 

Tokyo 

43. K.I 22 P Universitas Iwate-Iwate 

44. M 19 P Kumamoto-Kumamoto 

45. J.O 26 L 
Seni Budaya Shizuoka-

Shizuoka 

46. H.K 20 P Universitas Chuo-Tokyo 

Rata-rata usia 21 
P= 25 orang       Tidak memilih= 1 orang 

L= 20 orang 
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Catatan: Informasi yang tertera hanya sebagian. Penomoran responden pada tabel 

di atas ditulis berdasarkan waktu pengisian angket dari awal hingga akhir masa 

penyebaran. 

Pada angket yang penulis buat, terdapat beberapa kolom yang dapat 

responden isi mengenai informasi pribadi mereka yakni: nama, usia, nama 

kampus, tingkat, asal daerah, dan jenis kelamin. Namun, data yang penulis 

tampilkan dalam tabel di atas hanya mencakup nama, usia, jenis kelamin, dan 

nama kampus. Hal tersebut penulis lakukan untuk menunjukkan gambaran dari 

ragam usia dari responden, perbandingan antara responden laki-laki dan 

perempuan, serta  jangkauan persebaran angket. 

Nomor yang terdapat pada tabel di atas selain menunjukkan urutan waktu 

pengisian angket oleh responden juga digunakan penulis sebagai kata ganti. 

Penulis tidak menuliskan nama dari responden yang bersangkutan, tetapi nomor 

jika orang tersebut menuliskan pendapat pribadi mereka dalam angket. 

1.7.3 Teknik Analisis Data 

Hasil jawaban angket dari responden akan penulis pilah dan analisis untuk 

kemudian dijadikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dari penelitian 

ini. Proses analisis penulis awali dengan mengelompokkan jawaban dari tiap-tiap 

soal, kemudian penulis akan menghitung jumlah dari persentase masing-masing 

pilihan jawaban dari keseluruhan responden secara manual. Data dari angket akan 

penulis tampilkan dalam bentuk tabel dan tulisan. Kemudian penulis akan 

menjelaskan hasil dari angket dalam bentuk analisa. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur dan isi penelitian, 

penulis membagi keseluruhan bagian menjadi beberapa bagian. Terdapat empat 

bab yang masing-masing berisi: 

BAB I PENDAHULUAN. 

 Dalam bab ini terdapat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, tinjauan pustaka, 

landasan teori, metode penelitian. Bab pertama sekaligus sebagai pembuka dari 

karya tulis ini menjelaskan secara singkat gambaran keseluruhan dari seluruh 

rangkaian penelitian. 

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN. 

Pada bagian ini tertulis konsep yang penulis gunakan sebagai landasan 

berpikir dalam penelitian. Kerangka pemikiran yang penulis gunakan adalah 

konsep the Aging Society (Masyarakat yang Menua). Penulis juga akan 

memberikan penjelasan mengenai LGBT serta perkembangannya di Negara-

negara secara global dan secara khusus. 

BAB III ANALISIS DATA.  

Proses dan hasil analisa ditampilkan secara rinci dalam bab tiga. Data 

kumulatif yang berhasil penulis kumpulkan dari angket yang telah disebarkan 

akan penulis olah dan pilah. 

BAB IV KESIMPULAN.  

Bab keempat ini berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran. Diikuti 

dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran. 


