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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Homosexual dan LSL (laki-laki seks dengan laki-laki) 

2.1.1 Definisi homoseksual dan LSL (laki-laki seks dengan laki-laki) 

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), homoseksual 

adalah keadaan tertarik terhadap orang lain dengan jenis kelamin 

yang sama.15 Homoseksual sendiri dalam hal ini merujuk pada 

orientasi seksual seseorang dan bukan perilaku seksual nya.  

Orientasi seksual adalah rasa ketertarikan secara emosional 

maupun seksual terhadap laki-laki, perempuan atau kedua jenis 

kelamin. Orientasi seksual secara umum terbagi menjadi 3 yaitu: 

heteroseksual (memiliki ketertarikan emosional atau seksual 

terhadap lawan jenis), gay/lesbian (memiliki ketertarikan emosional 

atau seksual terhadap sesama jenis) dan biseksual (laki-laki atau 

perempuan yang memiliki ketertarikan emosional atau seksual 

terhadap kedua jenis kelamin). Orientasi seksual merupakan 

komponen dari sex dan gender yang dapat dibedakan dengan 

komponen lainnya, hal ini mencakup termasuk di dalamnya: 

biological sex (karakteristik anatomi,fisiologi dan genetik laki-laki 

dan perempuan), Identitas gender (persepsi individu secara 

psikologis mengenai apakah dirinya seorang laki-laki atau 

perempuan), dan identitas sosial (norma budaya yang 

mendefinisikan perilaku-perilaku feminin atau maskulin).16 
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LSL (laki-laki seks dengan laki-laki)  memiliki arti yang 

berbanding terbalik dengan homoseksual, sebab LSL merujuk 

kepada perilaku seksual seseorang.4 Artinya, seseorang yang 

homoseksual belum tentu merupakan seorang LSL dan seorang LSL 

belum tentu juga dapat dikelompokkan sebagai seorang 

homoseksual.  

2.2 Perilaku seksual 

2.2.1 Definisi 

Menurut Sarwono perilaku seksual adalah segala tingkah laku 

yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya 

maupun dengan sesama jenis.17 Perilaku seksual dapat dibagi 

menjadi non-penetratif dan penetratif sex (vaginal, oral dan anal 

sex). 18  Tahapan perilaku seksual terdiri dari empat tahap, yaitu:17 

1. Bersentuhan (touching), mulai dari berpegangan tangan sampai 

 berpelukan;   

2. Berciuman (kissing), mulai dari berciuman dengan mulut ditutup 

sampai  dengan bibir dan mulut terbuka dan menggunakan lidah 

yang disebut  juga frenchkiss;   

3. Bercumbu (petting), menyentuh bagian yang sensitif dari tubuh 

pasangan  yang mengarah pada pembangkitan gairah seksual 

dengan cara merasakan dan mengusap-usap tubuh pasangan 

baik itu lengan, dada, buah dada, kaki sampai daerah kemaluan, 

baik dari luar maupun di dalam pakaian;   
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4. Berhubungan intim/ hubungan seksual   

2.2.2 Perilaku seksual berisiko 

Perilaku seksual berisiko secara umum dapat diartikan sebagai 

perilaku yang membawa akibat yang tidak diinginkan, baik itu 

kehamilan, aborsi ataupun penyakit seperti HIV/AIDS ataupun 

penyakit menular seksual lainnya. 

Contoh dari perilaku seksual berisiko yang dapat ditemui 

secara umum adalah; hubungan seksual pertama kali pada usia 

muda (early age intercourse), hubungan seksual tanpa kondom, 

pasangan seksual lebih dari satu, dan hubungan seksual sambil 

menggunakan obat-obatan atau  alkohol.18 

2.2.3 Faktor yang mempengaruhi perilaku seksual berisiko 

Lawrence Green, dalam bukunya Health Promotion Planning 

an Education and Enviromental Approach, menciptakan teori yang 

disebut precede-proceede theory. 10 Teori ini mencoba menganalisa 

perilaku manusia dari segi kesehatan, menurut teori ini kesehatan 

dipengaruhi oleh 2 faktor pokok yaitu faktor perilaku (behavior 

causes) dan non perilaku (non-behavior causes) dimana faktor 

perilaku itu sendiri dibentuk oleh 3 faktor yaitu;10,11 

Faktor predisposisi (predisposing factors) adalah faktor yang 

berasal dari diri sendiri dan dapat mengalami perubahan, contoh 

komponen faktor ini adalah;11,19  
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1) Pengetahuan 

Pengetahuan dapat menyebabkan terbentuknya perilaku 

baru atau timbulnya perubahan pada perilaku individu 

karena adanya perubahan wawasan yang dialami. 

Pengetahuan seseorang mencakup informasi yang ia 

dapatkan melalui pengalaman pribadi, scientific knowledge, 

tradisi sosial budaya  

2) Nilai-Nilai 

Nilai moral dan etika dapat mempengaruhi persepsi 

seseorang mengenai apakah perilaku yang ia lakukan 

tergolong baik atau buruk. 

3) Sikap 

Sikap menggambarkan suka atau tidak suka seseorang 

terhadap suatu objek. Sikap dipengaruhi oleh pengetahuan 

yang dimiliki seorang individu mengenai objek yang 

dinilai. 

4) Keyakinan 

Keyakinan biasannya diperoleh secara turun temurun di 

keluarga dan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu. 

Keyakinan bisa mempengaruhi perilaku seseorang dan 

dapat bersifat positif atau negatif. 
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Faktor pemungkin (enabling factors) adalah kondisi lingkungan 

yang dapat memfasilitasi atau menghambat perilaku seorang 

individu seperti;  

1) Tersedianya layanan kesehatan atau alat pelindung diri 

dalam berhubungan seksual 

Terdapat layanan kesehatan yang dapat memberikan 

edukasi mengenai perilaku seksual berisiko serta terdapat 

alat pelindung diri dalam berhubungan seksual untuk 

mencegah terjadinya infeksi atau transmisi penyakit 

menular seksual. 

2) Aksesibilitas tempat layanan kesehatan  dan alat pelindung 

diri 

Tempat layanan kesehatan dan alat pelindung diri mudah 

untuk diakses atau didapatkan oleh masyarakat yang 

membutuhkan. 

3) Kelengkapan sarana dan prasarana 

Faktor penguat (reinforcing factors) adalah feedback positif dan 

negatif terhadap konsekuensi atau hasil dari perilaku seorang 

individu. Contoh dari hal ini adalah perilaku dari keluarga dan 

teman yang dapat berupa social support atau social disapproval. 

Contoh pada perilaku kecanduan alkohol: 

1) Faktor predisposisi: 



	 13	

Contoh dari factor predisposisi adalah ekspektasi terhadap 

efek dari alcohol, stress psikologis yang dirasakan, self 

esteem yang rendah dan pengalaman minum alcohol 

sebelumnya 

2) Faktor pemungkin 

Contoh dari factor pemungkin adalah ketersediaan alcohol , 

akses terhadap alkohol dan harga alcohol  

3) Faktor penguat 

Contoh dari factor penguat adalah pengaruh pendapat 

keluarga atau teman 

2.3 Perilaku seksual pada LSL  

2.3.1 Jenis dan definisi perilaku seksual pada LSL  

Dalam berhubungan seksual (anal sex), peran gender pada LSL 

dapat dibagi menjadi dua yaitu peran insertif atau penetratif dan 

partner reseptif atau yang dipenetrasi. Kemudian, oleh karena adanya 

preference akan peran seksual tertentu, maka kelompok LSL dapat 

dibagi lagi sesuai dengan preference pada peran seksual mereka dalam 

melakukan anal sex yaitu; top (individu yang lebih menyukai peran 

insertif), bottom (individu yang lebih menyukai peran reseptif), dan 

versatiles (individu yang menyukai kedua peran tersebut).2,20 

Kelompok LSL memiliki perilaku seksual yang terdiri dari; 

orogenital (oral seks), anogenital (anal seks) dan masturbasi.2 Oral 

seks adalah tindakan menstimulasi organ genitalia atau anus seseorang 
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dengan menggunakan mulut, bibir ataupun lidah. Berdasarkan 

lokasinya, oral dapat dibagi menjadi 3 yaitu; Cunnilingus (stimulasi 

oral pada genitalia wanita) yang biasanya dilakukan pada bagian 

klitoris, Fellatio (stimulasi oral pada genitalia laki-laki) yang 

termasuk didalamnya penis dan testis, dan Analingus (oral stimulasi 

pada anus) di mana biasanya dilakukan baik pada lubang anus serta 

daerah sekitarnya.21,22 

Oral sex, meskipun biasanya dianggap lebih aman dibandingkan 

dengan sexual intercourse, namun hal ini tidak sepenuhnya benar 

karena oral sex dapat mentransmisikan patogen-patogen oral, 

respiratorik maupun genital.21 Kontak oral-genital dapat 

mentransmisikan sejumlah penyakit IMS (infeksi menular seksual), 

seperti HIV ( human immunodeficiency virus), herpes, sifilis, genital 

warts (HPV), gonorrhea, parasit gastrointestinal dan hepatitis.21,23,24 

Penyakit-penyakit ini dapat terjadi karena adanya kontak dari pre-

cum, semen, sekresi vagina serta darah menstruasi dengan mulut dan 

meskipun jarang penyakit-penyakit ini juga dapat ditransmisikan dari 

mulut ke penis.21,25 Transmisi penyakit IMS dan gastrointestinal pada 

oral sex dapat dicegah dengan menggunakan kondom saat fellatio dan 

menggunakan plastic wrap saat analingus.25 

Anal sex atau anal intercourse adalah aktivitas seksual yang 

melibatkan penetrasi penis ke dalam anus, anus pada umumnya tidak 

menghasilkan cairan lubrikan yang banyak, sehingga  pada saat 
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berhubungan seksual, dapat digunakan lubrikan yang steril dan 

berbahan dasar air. 22 Anal sex, biasanya dilakukan oleh kelompok 

LSL untuk mencapai kepuasan seksual. Di mana untuk peran insertif, 

kepuasan ini didapat dari adanya kontraksi otot spighter anus yang 

terasa ketat, sedangkan bagi peran reseptif, penetrasi penis kedalam 

anus dapat menghasilkan kenikmatan karena banyaknya akhiran saraf 

di daerah anus yang membuatnya sensitif.2,26 

Anal sex sama halnya dengan oral sex, juga dapat menyebabkan 

IMS, sexual intercourse pada umumnya memiliki risiko IMS yang 

lebih tinggi dibandingkan oral sex, namun perlu dicatat juga bahwa 

LSL dengan peran reseptif pada anal intercourse memiliki risiko yang 

lebih tinggi terkena IMS dibandingkan dengan peran insertif karena 

anus tidak dibentuk untuk berhubungan seksual, sehingga dapat 

terbentuk luka saat melakukan anal seks yang memudahkan transmisi 

penyakit IMS.2,25  

Masturbasi adalah stimulasi terhadap organ genitalia oleh diri 

sendiri yang dilakukan baik untuk mencapai sexual arousal ataupun 

kenikmatan seksual yang biasanya ditandai dengan sexual climax. 

Masturbasi dapat dilakukan dengan menggunakan tangan dengan cara 

menyentuh dan memijat genitalia ataupun dengan menggunakan alat 

atau objek lainnya. 27 Masturbasi tanpa menggunakan alat yang 

dilakukan terhadap diri sendiri termasuk kepada perilaku seksual yang 

tidak berisiko IMS, sedangkan penggunaan alat sepeti sex toy apabila 
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digunakan bagi diri sendiri dan dibersihkan setelah dan sebelum 

dipakai maka termasuk aman dari risiko terkena IMS.28 

Selain ketiga perilaku seksual diatas, terdapat juga perilaku seksual 

berisiko lainnya yang dapat muncul pada kelompok LSL adalah 

fisting.2 Fisting adalah aktivitas seksual yang melibatkan insersi 

tangan ke dalam vagina atau anus, kegiatan ini dapat menyebabkan 

luka atau peradangan yang dapat berujung pada infeksi pada anus.2 

2.3.2 Defenisi dan jenis-jenis PMS (penyakit menular seksual) 

Penyakit menular seksual (PMS) adalah: suatu gangguan atau 

penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit ataupun jamur 

yang ditularkan dari satu ke orang ke orang lain melalui kontak atau 

hubungan seksual.23 

Menurut Marmi dalam Kesehatan Reproduksi, PMS dapat 

dikelompokkan berdasarkan penyebabnya menjadi:23 

• Bakteri: Chanchroid (Ulkus mole), Gonorrhea, Klamidia, 

Lymphogranuloma venereum (LGV), Non-gonococcal urethritis 

(NGU), dan Sifilis 

• Virus: Hepatitis, HPV (Human papillomavirus), Herpes simpleks, 

dan HIV/AIDS 

• Jamur: Candidiasis, dan Tricophyton rubrum 

• Parasit: Pubic lice, dan Scabies 

• Protozoa: Trichomoniasis 
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Di mana dari antara nama-nama penyakit yang telah disebutkan 

diatas, PMS pada LSL yang paling umum ditemukan adalah ; 24,29 

1) HSV (herpes simpleks virus)  

Merupakan infeksi yang disebabkan oleh herpes simpleks 

virus dapat disebabkan oleh herpes simplex virus tipe 1 

(HSV-1) atau herpes simplex virus tipe 2 (HSV-2).30  

2) HPV (human pappiloma virus)  

HPV merupakan kelompok virus DNA double-strand yang 

menyebabkan infeksi lokal dan lesi yang normalnya 

menyebabkan penyakit Kondiloma akuminata.23,24  

3) Gonorrhea  

Gonnorhea adalah penyakit menular seksual yng 

disebabkan oleh bakteri diplococcus gram negatif – 

Neisseria gonorrhea, di mana penyakit ini ditransmisikan 

melalui aktivitas sexual intercourse dengan pasangan yang 

terinfeksi.23,24 

4) Klamidia  

Chlamydia trachomatis adalah bakteri intraseluler obligat 

yang dapat dibedakan menurut serotipe yang menginfeksi.24 

C. Trachomatis serotipe D-K [strain non-lymphogranuloma 

venereum (LGV)] dapat menimbulkan proctitis (inflamasi 

pada rektum dan anus) dengan gejala seperti tenesmus, rasa 
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nyeri serta discharge dari rectum / anus, namun infeksi ini 

seringkali bersifat simptomatik atau tanpa gejala.24,29  

C. Trachomatis serotipe L1,L2,L3 dapat menyebabkan 

LGV, di mana kebalikan dari Serotipe D-K, pada LGV 

terdapat proctitis yang lebih parah serta terdapat ulserasi 

pada penis ataupun rectum, dan  discharge purulen dari 

anus.24,29  

5) Sifilis  

Sifilis merupakan penyakit infeksi menular seksual yang 

disebabkan oleh Treponema pallidum, selain melalui 

hubungan seksual, Treponema pallidum juga dapat menular 

melalui transfusi darah.23,24  

6) Hepatitis  

Istilah hepatitis digunakan untuk semua jenis peradangan 

pada sel-sel hati, di mana peradangan tersebeut dapat 

disebabkan oleh berbagai hal seperti; infeksi 

(virus,bakteri,parasit), obat-obatan, konsumsi alkohol dan 

lemak berlebih, dan penyakit autoimmune.31 Penyebab 

hepatitis yang berkaitan dengan PMS adalah hepatitis virus, 

di mana terdapat 5 jenis virus hepatitis yaitu hepatitis A dan 

E yang ditularkan secara fecal oral dan hepatitis B,C,D 

yang ditularkan secara parenteral.23,31 



	 19	

7) HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS 

(Acquired Imunnodeficiency Syndrome ) 

HIV merupakan retrovirus yang bersifat limfotropik yang 

menginfeksi dan merusak sel-sel darah putih yang spesifik 

yaitu limfosit T-helper atau limfosit pembawa faktor T4 

(CD4).32 Rusaknya CD4 akan menyebabkan menurunya 

sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh lebih rentan 

terhadap penyakit infeksi, termasuk didalamnya infeksi 

oportunistik. 32,33 Menurut WHO (world health association) 

gejala penyakit HIV dapat dibagi menjadi 4 stase di mana 

stase yang paling parah disebut AIDS.32,34 AIDS adalah 

sekumpulan gejala yang timbul karena melemahnya sistem 

imun tubuh akibat infeksi virus HIV, di mana 

perkembangan penyakit dari HIV menjadi AIDS dapat 

memakan waktu 2 hingga 15 tahun tergantung kepada 

individu masing-masing.32,33 

2.4 Self Esteem 

2.4.1 Pengertian self esteem 

Menurut Rosenberg, self esteem adalah evaluasi seseorang secara 

keseluruhan terhadap dirinya sendiri baik itu positif ataupun 

negatif.14,35 Definisi lain mengatakan bahwa self esteem didefinisikan 

sebagai perasaan worthiness (keberhargaan) atau evaluasi individu 

terhadap dirinya sendiri yang dinilai dari perasaan berharga atau tidak 
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berharganya seseorang.14,36 Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

dilihat bahwa sudut pandang ini didasarkan oleh perasaan spesifik 

yaitu worth/worthiness dan bahwa self esteem yang tinggi ditandai 

dengan adanya persepsi bahwa dirinya sendiri worthy atau 

berharga.14,36 Self esteem bukan merupakan bawaan sejak lahir tetapi 

merupakan suatu komponen kepribadian yang berkembang secara 

perlahan lewat interaksi seorang individu dengan keluarga dan orang 

lain yang dianggap penting oleh individu tersebut.37 

2.4.2 Karakteristik individu dengan self esteem tinggi dan rendah 

Menurut Coppersmith individu dengan self esteem yang berbeda 

hidup di dalam dunia yang berbeda.37 Menurut Leary dan MacDonald 

Individu yang memiliki self esteem rendah lebih sering mengalami 

emosi dan afek negative seperti anxietas, kesepian, perasaan bersalah 

dan secara umum afek negative lainnya.14 Perbedaan karateristik 

individu dengan self esteem tinggi dan rendah menurut Rosenberg dan 

Owens disebutkan dengan lebih detail pada table berikut ini:36  

Tabel 2. Karakteristik individu dengan self esteem tinggi dan rendah 

Self esteem tingi Self esteem rendah 

Merasa puas dengan dirinya Merasa tidak puas dengan dirinya 

Bangga menjadi dirinya sendiri Ingin menjadi orang lain atau berada di 

posisi orang lain 

Lebih sering mengalami rasa senang 

dan bahagia 

Lebih sering mengalami emosi yang 

negative (stress, sedih, marah) 
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Menanggapi pujian dan kritik sebagai 

masukan 

Sulit menerima pujian, tetapi terganggu 

oleh kritik 

Dapat menerima kegagalan dan bangkit 

dari kekecewaan akibat gagal 

Sulit menerima kegagalan dan kecewa 

berlebihan saat gagal 

Memandang hidup secara positif dan 

dapat mengambil sisi positif dari 

kejadian yang dialami 

Memandang hidup dan berbagai 

kejadian dalam hidup sebagai hal yang 

negative 

Menghargai tanggapan orang lain 

sebagai masukan umpan balik untuk 

memperbaiki diri 

Menganggap tanggapan orang lain 

sebagai kritik yang mengancam 

Menerima peristiwa negatif yang terjadi 

pada diri dan berusaha memperbaikinya 

Membesar-besarkan peristiwa negatif 

yang pernah dialaminya 

Mudah untuk berinteraksi, berhubungan 

dekat dan percaya pada orang lain 

Sulit untuk berinteraksi, berhubungan 

dekat dan percaya pada orang lain 

Berani mengambil risiko Menghindar dari risiko 

Bersikap positif pada orang lain atau 

institusi yang terkait dengan dirinya 

Bersikap negatif (sinis) pada orang lain 

atau institusi yang terkait dengan 

dirinya 

Optimis Pesimis 

Berpikir konstruktif (dapat mendorong 

diri sendiri) 

Berpikir yang tidak membangun 

(merasa tidak dapat membantu diri 

sendiri) 

 

2.4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi self esteem 

Menurut Michener dan Delamenter, terdapat beberapa factor yang 

mempengaruhi pembentukan dan perkembangan self esteem yaitu:37 
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1) Pengalaman dalam keluarga 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mruk, 

didapatkan bahwa pola asuh orangtua dapat mempengaruhi 

tingkat self esteem yang terbentuk yaitu; pada pola asuh 

autoritatif artinya memberikan harapan sekaligus batasan 

(kontrol) yang jelas ditemukan perkembangan self esteem 

positif pada anak, sebaliknya orang tua yang terlalu 

membebaskan atau terlalu membatasi anaknya, akan 

mengakibatkan perkembangan self esteem negatif yang 

dapat memunculkan perilaku bermasalah. 36 

2) Umpan balik dari performa 

Self esteem diperoleh dari interaksi seorang individu dengan 

permasalah kehidupan yang muncul dan harus di lewati. 

Self esteem sebagian terbentuk berdasarkan perasaan 

individu tentang kemampuan (competence) dan kekuatan 

(power) untuk mengontrol atau mengendalikan kejadian- 

kejadian yang telah menimpa kehidupan individu itu 

sendiri.  

3) Perbandingan sosial 

Perbandingan sosial dapat mempengaruhi self esteem 

karena perasaan mampu atau berharga diperoleh dari 

performa individu dalam menghadapi suatu masalah yang 

sebagian besar dilihat dari perbandingan antara peforma 



	 23	

individu satu dengan individu lainnya ketika melakukan 

tugas yang sama. Contoh nyata dari perbandingan sosial ini 

adalah ketika seorang individu menjadikan role model atau 

tokoh idolanya sebagai tolak ukur kemampuan atau 

kesuksesan pribadi.  

2.4.4 Aspek self-esteem 

Menurut Rosenberg terdapat tiga aspek dalam self esteem 

seseorang yaitu:37 

1) Physical self esteem 

Aspek ini berhubungan dengan kondisi fisik individu yaitu 

kemampuan seseorang untuk menerima keadaan fisik yang 

ia miliki. 

2) Social self esteem  

Aspek ini berhubungan dengan kemampuan seseorang 

dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Contoh 

dari aspek ini adalah pergaulan seseorang dan cara individu 

tersebut berkomunikasi dengan orang lain. 

3) Performance self esteem 

Aspek ini berhubungan dengan kemampuan dan pencapaian 

seeseorang, yaitu puas atau tidaknya seorang individu 

dengan skill dan pencapaian yang ia miliki.		
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2.5 Kuesioner 

2.5.1 Rosenberg self esteem scale 

RSES adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Morris Rosenberg 

dan merupakan alat ukur yang paling banyak sigunakan untuk 

mengukur self esteem.36,38 RSES merupakan alat ukur yang bersifat 

self-administrated questionnaire yang mengukur self esteem dalam 

skala likert satu sampai empat. Setengah dari item merupakan ekspresi 

positif, dan setengahnya lagi merupakan ekspresi negatif dan semakin 

tinggi skor yang didapatkan maka presentasi self esteem-nya semakin 

tinggi juga. Internal consistency pada RSES adalah 0,87, dan terbukti 

valid dan reliabel.39 RSES pernah diadaptasi ke dalam bahasa 

Indonesia oleh Ariyani dan telah diukur kembali validitas dan 

reliabilitas-nya dan didapatkan hasil yang valid dan reliabel. Pada 

sampel 140 orang dengan rentang usia 16-24 tahun di Jakarta, 

reliabilitas RSES berdasarkan nilai alpha adalah sebesar 0,9024 dan 

validitas berdasarkan item total correlation berkisar antara 0,3296 – 

0,822 (r tabel = 0,2456).38 RSES terdiri dari sepuluh item yang terdiri 

dari empat pilihan jawaban, yaitu Sangat tidak setuju (STS), Tidak 

Setuju (TS), Setuju (S), dan Sangat setuju (SS). Skoring RSES adalah 

0 sampai 3 dengan aturan pemberian skor sebagai berikut:  

• Skor 0 (nol) untuk STS 

• Skor 1 (satu) untuk TS 

• Skor 2 (dua) untuk S 
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• Skor 3 (tiga) untuk SS 

2.5.2 SSBQ (Safe Sex Behavior Questionnaire)  

SSBQ adalah alat ukur untuk menilai safe sex practices yang 

dilakukan seorang individu dimana dari nilai safe sex practices dapat 

pula dinilai tingkat perilaku seksual berisiko seorang individu.40,41 

Safe sex practice yang dimaksud dalam kuesioner ini adalah adanya 

alat proteksi diri yang digunakan saat berhungan seksual, Tidak 

melakukan perilaku berisiko seperti anal sex, menghindari kontak 

dengan cairan tubuh pasangan seksual, serta inisiatif diri sendiri untuk 

menanyakan riwayat hubungan seksual pasangan dan mengajak 

pasangan untuk melakukan safe sex practice.41  

Kuesioner ini bersifat self-administrated questionnaire yang 

mengukur safe sex practice dalam skala likert satu sampai empat dan 

terdiri dari 24 item sehingga total skor yang bisa dicapai adalah 24 

sampai 96, dimana skor yang lebih tinggi menandakan perilaku 

seksual berisiko yang rendah.40 Lima belas item dari kuesioner ini 

merupakan ekspresi positif dan sisanya merupakan ekspresi negatif. 

Nilai reliabilitas SSBQ berdasarkan nilai chronbach alpha adalah  

0,52-0,84 pada laki-laki dan 0,52-0,85 pada perempuan.41 SSBQ 

terdiri dari empat pilihan jawaban, yaitu Tidak pernah, Terkadang, 

Hampir setiap saat dan Selalu dengan aturan pemberian skor sebagai 

berikut:  

• Skor 1 (satu) untuk Tidak pernah 
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• Skor 2 (dua) untuk Terkadang 

• Skor 3 (tiga) untuk Hampir setiap saat 

• Skor 4 (empat) untuk Selalu 

2.5.3 Kuesioner pengetahuan perilaku seksual berisiko 

Kuesioner ini merupakan bagian dari kuesioner penelitian yang 

dibuat oleh Adigun Folasayo untuk menilai pengetahuan, sikap, 

perilaku berisiko dan perilaku pencegahan yang berkaitan dengan 

PMS (Penyakit menular seksual) pada mahasiswa tenaga kesehatan di 

Malaysia.42 Kuesioner penelitian ini diadaptasi dari International 

AIDS Questionnaire-English Version (IAQ-E) dan penelitian lainnya 

yang berkaitan dengan STD dan divalidasi oleh beberapa ahli.42 

Kuesioner pengetahuan ini bersifat self-administrated 

questionnaire dan terdiri dari 13 item yang menilai pengetahuan 

mengenai jenis-jenis PMS (Penyakit menular seksual), penyebab 

PMS, rute transmisi, cara mencegah, gejala dan komplikasi dari 

PMS.42 Kuesioner ini terdiri dari dua pilihan jawaban, yaitu Benar 

atau Ya dan Salah atau Tidak dengan aturan pemberian skor sebagai 

berikut:  

• Skor 0 (nol) untuk Salah atau Tidak 

• Skor 1 (satu) untuk Benar atau Ya 

Subjek penelitian dikategorikan memiliki tingkat pengetahuan tinggi  

apabila mendapatkan skor diatas rata-rata dan dikategorikan memiliki 
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tingkat pengetahuan rendah apabila mendapatkan skor dibawah rata-

rata. 42 

2.5.4 China MSM stigma scale 

China MSM stigma scale adalah alat ukur untuk menilai stigma 

atau tingkat diskriminasi pada homosexual di Cina yang sudah 

tervalidasi.43 Alat ukur ini menilai 2 faktor dari stigma yaitu; 

perceived stigma yang dilihat dari pendapat partisipan atas 

diskriminasi sosial terhadap homoseksual, dan enacted stigma yang 

diukur melalui pengalaman pribadi terhdapat perilaku diskriminasi.43  

Kuesioner ini bersifat self-administrated questionnaire yang 

mengukur stigma dalam skala likert satu sampai empat dan terdiri dari 

10 item. Tiga item dalam kuesioner ini merupakan bagian dari 

perceived stigma factor dan sisanya merupakan enacted stigma 

factor.43 Pada penelitian ini stigma atau diskriminasi menggambarkan 

respons social disapproval yang diterima subjek penelitian sehingga 

dari total skor 10-40, skor yang rendah menggambarkan social 

approval sedangkan skor yang tinggi menggambarkan social 

disapproval. 

 China MSM stigma scale terdiri dari empat pilihan jawaban, yaitu 

Tidak pernah, 1-2 kali, Beberapa kali dan Sering, dengan aturan 

pemberian skor sebagai berikut:  

• Skor 1 (satu) untuk Tidak pernah 

• Skor 2 (dua) untuk 1-2 kali 
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• Skor 3 (tiga) untuk Beberapa kali 

• Skor 4 (empat) untuk Sering 

 

2.6 Kerangka teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka teori 

 

Faktor yang mempengaruhi 
pembentukan dan 
perkembangan self esteem 
menurut Michener dan 
Delamenter : 

Pengalaman dari keluarga 

Umpan balik performa 

Perbandingan sosial 

Self esteem 

Perilaku seksual 

berisiko pada LSL 

Faktor penguat menurut 
Lawrence Green: 

Social support atau social 
disapproval dari keluarga dan 
teman  

Faktor pemungkin menurut 
Lawrence Green: 

Tersedia layanan kesehatan dan 
APD dalam berhubungan 
seksual 

Akses ke layanan kesehatan dan 
APD 

Faktor predisposisi menurut 
Lawrence Green: 

• Pengetahuan 
• Lama menjadi LSL 
• Keyakinan 
• Self esteem 
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2.7 Kerangka konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka konsep 

2.8 Hipotesis Mayor 

Terdapat hubungan antara self esteem dan perilaku seksual berisiko 

pada LSL (Laki-laki seks dengan laki-laki) di Kota Semarang 

Hipotesis Minor 

1) Terdapat hubungan antara tingkat self esteem dengan 

perilaku seksual berisiko pada LSL (Laki-laki seks dengan 

laki-laki) di Kota Semarang setelah dikontrol dengan faktor 

risiko lama menjadi LSL, tingkat pengetahuan, social 

Variabel Independen: 

Self esteem 

Variabel Perancu: 

- Pengetahuan 
- Lama menjadi LSL 
- Social support atau Social disapproval 
- Ketersediaan layanan kesehatan dan 

APD dalam berhubungan seksual 
- Akses terhadap layanan kesehatan dan 

APD dalam berhubungan seksual 

Variabel Dependen: 

Perilaku seksual berisiko 
pada LSL 
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disapproval dan social support, akses dan ketersediaan 

layanan kesehatn, dan akses dan ketersediaan APD dalam 

berhubungan seksual. 

 

 
 


