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SARI 

 

Purnamasari, Alief Dewi Anggrahini Mahaputri. 2013. Kehidupan Homoseksual 
dalam Novel Pria Terakhir karya Gusnaldi Kajian Sosiologi Sastra 
Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Mulyono, S.Pd.,M.Hum. 
Pembimbing II: Drs. Mukh Doyin, M.Si. 

Kata Kunci: homoseksual, sosiologi sastra 

Homoseksual merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan orang-
orang yang memiliki ketertarikan secara fisik, emosi dan seksual dengan orang lain 
yang memiliki jenis kelamin sama. Kehidupan homoseksualitas terjadi dengan 
berbagai fenomena kehidupan pelaku yang melatarbelakanginya. Novel Pria Terakhir 
ini menceritakan tentang kehidupan dua tokoh utama yaitu Bobi dan Dydy mereka 
berdua merupakan pasangan sesama jenis. Homoseksual yang dialami Bobi dan Dydy 
merupakan homoseksual dengan penyebab yang berbeda. 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana feneomena 
kehidupan homoseksual dalam novel Pria Terakhir karya Gusnaldi (2) bagaimana  
sikap orang-orang di sekitar Bobi dan Dydy mengenai hubungan mereka dalam novel 
Pria Terakhir karya Gusnaldi. 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi sastra Ian 
Watt. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mencerminkan kehidupan homoseksual 
yang terdapat dalam novel Pria Terakhir karya Gusnaldi dengan kehidupan nyata. 
Data dalam penelitian ini adalah adalah bagian-bagian teks yang menunjukkan 
fenomena kehidupan homoseksual Bobi dan Dydy dalam novel Pria Terakhir karya 
Gusnaldi dan sikap orang-orang di sekitar Bobi dan Dydy mengenai hubungan 
mereka dalam novel Pria Terakhir karya Gusnaldi. Sumber data penelitian ini berupa 
novel Pria Terakhir karya Gusnaldi. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik deskriptif 
kualitatif.  
 Hasil dari penelitian ini adalah fenomena kehidupan homoseksual yang 
dialami Bobi dan Dydy disebabkan oleh kehidupan masa kecil dan pergaulan. 
Terdapat tiga kategori homoseksual dalam novel Pria Terakhir karya Gusnaldi, yaitu: 
closed coupled, Disfuctional, dan open coupled. Tipe homoseksual Bobi dan Dydy 
tipe klik-klik. Bentuak seksual top, bottom, vers, dan anal. Fenomena kehidupan 
homoseksual selanjutnya ialah fenomena menjalani hidup dengan kepura-puraan. 
Sikapyang diberikan oleh lingkungan Bobi dan Dydy yang mengetahui hubungan 
mereka merupakan sikappositif karena dari enam tokoh yang mengetahui hubungan 
Bobi dan Dydy cuma satu yang memberikan sikap negatif.  Dari hasil penelitian, 
saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu, 1) Untuk melihat kehidupan homoseksual 
dalam novel Pria Terakhir karya Gusnaldi dibutuhkan kejelian dalam mencermati 
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makna yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui novelnya, maka pembaca 
harus benar-benar memahami teks yang terkandung di dalamnya. 2) Penelitian ini 
dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan 
penelitian sejenis, terutama yang membahas kehidupan homoseksual. 3) Novel Pria 
Terakhir karya Gusnaldi dapat dijadikan sebagai objek kajian dengan menggunakan 
teori lain seperti psikologi atau resepsi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam pandangan masyarakat secara umum, hanya ada satu orientasi seksual 

yang bisa diterima, yaitu heteroseksual. Penguraian dari hubungan antara dua 

manusia dengan jenis kelamin berbeda, pria dan perempuan. Namun, tidak bisa 

dipungkiri lagi bahwa ada kaum yang keadaannya dianggap “beda”, yang juga hidup 

dan berinteraksi di tengah masyarakat. Mereka yang dianggap beda ialah mereka 

yang berhubungan seksual dengan sesama jenis kelamin, laki-laki dan laki-laki atau 

perempuan dan perempuan, hal itu disebut juga dengan homoseksual. Oetomo 

(2003:3) mendefinisikan homoseksual sebagai orientasi atau pilihan seks yang 

diarahkan kepada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama atau 

ketertarikan orang secara emosional dan seksual kepada seseorang atau orang-orang 

dari jenis kelamin yang sama. 

Secara sosiologis, homoseksual adalah seseorang yang cenderung 

mengutamakan orang yang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual. 

Homoseksualitas merupakan sikap-tindak atau pola perilaku para homoseksual. Pria 

yang melakukan sikap-tindak demikian disebut homoseksual, sedangkan lesbian 

merupakan sebutan bagi wanita yang berbuat demikian (Soekanto 2007: 333). 
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Kehidupan homoseksual dalam masyarakat masih dianggap sebuah fenomena 

yang keberadaannya dianggap sebagai ancaman, karena keberadaan homoseks 

dianggap mampu mempengaruhi anak-anak mereka menjadi seorang homoseks. 

Homoseks juga dianggap sebagai pelanggaran hukum-hukum norma yang ada di 

masyarakat, khususnya norma agama. Membicarakan agama dengan kehidupan 

homoseksual sebenarnya tak semudah itu untuk dibahas oleh manusia karena masalah 

dosa yang diterima para pelaku homoseksual merupakan hubungan vertikal antara 

Tuhan dengan umatnya. Dengan demikian, seharusnya masyarakat lebih berpikir 

dewasa dalam memberikan penilaian pada seseorang.  

Pandangan masyarakat yang cenderung mendiskriminasikan mereka yang 

membuat para homoseksual menutupi diri mengenai hubungan mereka. 

Pendiskriminasian tersebut berefek pada kaum homoseksual tak dapat bebas 

menjalankan kehidupannya karena akan banyak kepura-puran dalam hidup 

homoseksual untuk menjalankan hidup. Seandainya, dapat memilih mereka pun tak 

ingin dianggap berbeda tapi perasaan yang hadir dalam hati bukanlah kehendak 

mereka karena perasaan tersebut merupakan suatu pilihan hidup yang   mereka. 

Oetomo berpendapat “Ketika kita bicara hak asasi manusia kita tidak bisa 

mengaitkanya dengan dosa tapi kita harus mengaitkannya dengan hak hidupnya,” (Al 

Ghifari 2012) 

Demi menunjukkan identitas homoseksual dalam masyarakat maka pada awal 

tahun 1980-an mereka memberanikan diri untuk membuka siapa diri mereka 
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sebenarnya dengan membuat organisasi lesbian/ gay terbuka pertama, yakni Lambda 

Indonesia, pada 1 Maret 1982 (Oetomo 2003:258). Dengan adanya komunitas seperti 

itu menunjukkan bila kaum homoseks sebenarnya masih takut dengan pandangan 

masyarakat, tapi mereka mencoba untuk menghiraukan pandangan tersebut dengan 

menunjukkan identitas mereka dalam organisasi tersebut.  

Indonesia belum ada perundang-undangan yang secara khusus mengatur 

masalah-masalah homoseksual. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 

pasal 292 yang secara eksplisit mengatur soal tindak sikap homoseksual yang 

dikaitkan dengan usia dibawah umur. Isi pasal tersebut sebagai berikut: “orang 

dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang 

diketahui atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima tahun” 

Secara sosiologis, sebenarnya perundang-undangan tersebut merupakan suatu 

bentuk konkret tabu terhadap sikap-tindak homoseksual sebagaimana ditetapkan oleh 

adat istiadat, agama, dan seterusnya. Dalam hal ini hukum tidak secara tegas 

melarang homoseksualitas. Misalnya dalam peranannya, kecuali apabila ada 

perbuatan- perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan (Soekanto 2007:335). 

Perbuatan pelecehan merupakan suatu kriminalitas, hukuman tersebut merupakan 

suatu kewajaran bila diberikan untuk mereka yang melakukan pelecehan. Dalam 

contoh kasus Very Idham Hermansyah atau yang sering dikenal dengan nama Ryan 

Jombang. Ryan merupakan pelaku homoseksual, ia terjerat hukum karena telah 
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membunuh beberapa pasangan homonya dengan sadis. Hukumanya yang diberikan 

oleh Ryan ialah hukuman mati untuk kasus pembunuhannya, sedangkan untuk 

hubungan homoseksualnya tidak ada hukum baginya secara pemerintahan. Hal 

tersebut membuktikan bahwa dalam pemerintahan Indonesia belum ada larangan atau 

hukuman secara khusus untuk hubungan homoseksual. 

Kehidupan homoseksual sebenarnya telah ada sejak dulu. Perbuatan mereka 

dianggap menyimpang dari ajaran agama dan ada pula yang menganggap perbuatan 

mereka suatu kejahatan yang harus dimusnahkan. Zaferudin (2004: 180-181) 

menyatakan perbuatan jahat ini berawal dalam sejarah manusia oleh para penduduk 

Sodom, Nabi Luth as dengan keras melarang mereka melakukanya. Para pelaku 

kejahatan dari kaum Luth as dihancurkan secara total. Akan tetapi kejahatan 

homoseks terus berlangsung di antara umat manusia. Kejahatan ini bahkan ada 

sebelum nabi Isa as. Di antara bangsa-bangsa makmur seperti Yunani dan Romawi. 

Perancis, kejahatan syahwati untuk kaum pria ini (sodomi) dan homoseks merajalela 

di abad ke-13 Masehi. Pada tahun 1212 Masehi, sebuah hukum diumumkan secara 

resmi dengan sebuah deklarasi bahwa hukuman untuk homoseks adalah mati. Pada 

abad ke-14 hingga abad ke-18 Masehi, kejahatan ini terus meningkat di Perancis dan 

Jerman. Di negeri-negeri timur, Persia memiliki nama buruk untuk kejahatan ini. 

Puisi Persia penuh dengan referensi mengenai puji-pujian tentang kecantikan lelaki 

dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Di kota Karachi (Pakistan) dianggap 

terdapat tiga pusat, pada tahun 1945 di mana para pemuda tampan secara profesional 
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melakukuan kejahatan seksual ini. Di negeri-negeri barat, laporan Kinsey 

menelanjangi beberapa fakta tentang popularitas homoseksual.  

Sarjana ahli Aceh, C. Snouck Hurgronje melaporkan bahwa laki-laki Aceh 

sangat menggemari budak dari Nias. Budak laki-laki Aceh sangat menggemari, dalam 

posisinya sebagai penari (sadati) atau lainnya. “disuruh melayani nafsu tak alamiah 

orang-orang Aceh”. Sebagian penari itu adalah anak-anak orang miskin dari 

pedalaman. Puisi sadati terkenal karena erotismenya; sebagian jelas-jelas mengacu 

pada hubungan kelamin sesama jenis. Di ranah Minangkabau dikenal kebiasaan 

percintaan antara laki-laki dan yang lebih tua (induk jawi) dengan remaja laki-laki 

(anak jawi). Tampaknya pranata “ induk-anak” ini erat berkaitan dengan kebiasaan 

tidur di surau untuk anak-anak laki-laki sudah mulai akil-balig. Di Jawa pelembagaan 

homoseksualitas dikenal juga pada hubungan warok-Gemblak terutama di Ponorogo 

(walaupun) tradisi Gemblak nampaknya dijumpai pula di kawasan-kawasan lain 

seperti Surabaya dan sekitarnya. Sang Warok (laki-laki dewasa) memelihara 

Gemblak (-Gemblak)-nya (remaja) berdasarkan kontrak dengan orang tua sang 

gemblak (berupa pemberian sapi, misalnya), ia melakukan hal itu demi ilmu sakti 

(kanuragan) yang mewajibkannya menjauhi wanita. Namun, Warok juga beristri dan 

berketurunan, biasanya apabila ia sedang tidak mencari kesaktian. Dr. Julius Jacobs, 

melaporkan adanya pasangan-pasangan homoseks laki-laki maupun wanita di Bali 

(Oetomo 2003:15-18).  
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Homoseksual yang dilaporkan terdapat di Indonesia merupakan kehidupan 

homoseksual yang berbalut dengan kebudayaan dan faktor ekonomi. Tarian 

merupakan bentuk kesenian budaya yang mempertunjukkan gerak-gerak tubuh secara 

indah untuk mempertunjukkan suatu pesan yang ingin disampaikan. Gerak-gerak 

tubuh penari inilah yang memberikan perasaan tersendiri bagi penikmatnya. Perasaan 

yang diterima oleh setiap penonton pun berbeda. Suatu keindahan gerakan dengan 

segala makna budaya pada gerakan tarian merupakan perasaan yang dirasakan oleh 

mereka para penikmat seni, perasaan tersebut akan beda bila yang menonton tarian 

merupakan penonton dengan maksud melihat keindahan tubuh mereka sebagai 

pelapiasan nafsu mereka. Para pelaku nafsu tersebut menggunakan kekayaan mereka 

untuk mendapat penari-penari yang mereka sukai. Sedikit dari para penari yang 

melayani mereka yang dilandaskan perasaan suka dan sebagian besar mereka lakukan 

demi uang.  

Harton-Hunt, mengungkapkan homoseksualitas terdapat dalam semua atau 

hampir semua masyarakat manusia. Homoseksualitas tidak terdapat, jarang atau 

bersifat rahasia, dalam kira-kira sepertiga masyarakat yang diteliti oleh Ford dan 

Beach. Dalam kira-kira dua pertiga, beberapa bentuk homoseksualitas dianggap dapat 

diterima dan wajar untuk paling tidak beberapa kategori orang atau tahap-tahap hidup 

(1984:151). Kehidupan homoseksualitas yang nyata adanya di masyarakat tetapi 

belum bisa diterima membuat kaum homoseksual tidak dapat terbuka tentang 

identitas dirinya kepada lingkungan dan masyarakat, membuat kaum homoseksual 
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bersikap penuh rahasia diri. Rahasia diri yang dimaksud terjadi saat mereka harus 

berinteraksi sosial di dua lingkungan, yaitu lingkungan yang menerima orientasi 

seksual mereka dan lingkungan yang menolak orientasi seksual mereka. Hal tersebut 

dilakukan demi mendapatkan pandangan yang tak berbeda dari masyarakat. 

Kehidupan berbeda yang dilakukan pelaku homoseks dalam bersosialisasi, membuat 

peneliti perlu untuk mengungkapkan dalam penelitian.  

Kehidupan homoseksual dalam masyarakat tidak terlalu banyak diungkap 

dalam sebuah karya sastra. Berikut dua contoh karya sastra yang mengangkat tema 

homoseksual, yaitu novel Lelaki Terindah karya Andrei Aksana, dan Pria Terakhir 

karya Gusnaldi.  

Novel Lelaki Terindah karya Andrei Aksana mengisahkan tentang pasangan 

homo yaitu, Valent dan Rafky. Hubungan mereka berawal dari pertemuan mereka di 

pesawat menuju Bangkok. Selama liburan rasa cinta itu tubuh hingga mereka kembali 

ke Indonesia. Meskipun, awalnya Rafky jijik dengan hubungannya dengan Valent 

tapi seiring jalannya hubungan mereka selama di Bangkok, Rafky merasa Valent lah 

cinta sejatinya. Di Bangkok mereka bebas untuk mengumbar kemesraan dan 

melakukan hubungan seks, hal tersebut berbeda dengan Indonesia yang tak bisa 

terima mengenai hubungan homoseks. Persoalan muncul ketika mereka kembali ke 

Indonesia, rasa cinta Rafky dan Valent begitu kuat hingga mereka akhirnya 

memutuskan untuk mengakui pada keluarga dan kekasih (wanita) bahwa mereka 

merupakan pasangan homoseks. Di akhir cerita Valent meninggal karena penyakit 
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diabetesnya yang kambuh akibat memikirkan hubungannya dengan Rafky yang tak 

disetujui oleh orang tua mereka.  

Novel Pria Terakhir Karya Gusnaldi mengisahkan hubungan homoseksual 

yang dialami Bobi dan Dydy yang terjalin setelah mereka dewasa. Semasa kecil Bobi 

dan Dydy merupakan sahabat tapi persahabatan mereka harus terputus karena Dydy 

meninggalkan Bobi untuk menyusul kakaknya. Dewasa, mereka bertemu kembali 

dengan status Bobi, seorang duda dengan perkerjaan sebagai arsitek terkenal dan 

Dydy seorang suami dan ayah dari kedua anaknya dengan perkerjaan sebagai 

kontruksi bangunan. Perhatian Bobi ke Dydy di saat Dydy sedang mengalami 

masalah membuat tumbuh rasa sayang. Bobi memang mengerti tentang perasaan 

Dydy karena Bobi telah mencintai Dydy semenjak persabahatan mereka sewaktu 

kecil. Permasalahan muncul ketika Bobi dan Dydy harus menutupi orang-orang yang 

mengenal Bobi dan keluarga Dydy. Berbagai cara mereka lakukan agar hubungan 

mereka tak ada yang mengetahui. Setelah istri Dydy meninggal karena penyakit yang 

diakibatkan terlalu berat menghadapi permasalahan rumah tangganya, Dydy dan 

kedua anaknya tinggal bersama Bobi karena masalah ekonomi yang membelit. Akhir 

cerita Bobi meninggal karena kecelakan tersebut sedangkan Dydy hidup dalam 

penyesalan dan kenangannya bersama Bobi di Bali tempat kenangan Dydy dan Bobi.  

Dari kedua novel yang mengangkat tema Homoseksual tersebut, peneliti 

memfokuskan objek penelitian dalam novel Pria Terakhir karya Gusnaldi. Pemilihan 

novel Pria Terakhir karya Gusnaldi sebagai objek penelitian karena jika 
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dibandingkan dengan novel Lelaki Terindah karya Andrei Aksana, konflik sosial 

dalam novel Pria Terakhir lebih kompleks, hal tersebut dilihat dari hubungan Bobi 

yang merupakan orang ternama di sekitarnya dan Dydy merupakan seorang suami 

dan ayah untuk kedua anaknya, permasalah Bobi dan Dydy muncul ketika mereka 

harus menutupi hubungan mereka dari keluarga Dydy dan masyarakat yang banyak 

mengenal Bobi. Demi keutuhan cinta mereka dan perasaan orang-orang di sekitar, 

mereka melakukan berbagai cara untuk menutupi kehidupan homoseksual yang 

mereka jalani. Bedanya dengan Lelaki Terindah yaitu hubungan Valent dan Rafky di 

usia muda membuat mereka tak tahan bila harus menutupi hubungan mereka 

sehingga mereka memutuskan untuk berpisah dengan pasangan wanita mereka, 

kemudian mereka mengungkap hubungan mereka kepada pasangan dan orang tua 

mereka. Pengungkapan seks yang dijalani pelaku homoseks dalam kedua novel 

memilki perbedaan, jika dalam novel Lelaki Terindah hubungan seks sedikit 

diungkapkan sedangkan novel Pria Terakhir kehidupan seks diungkap cukup banyak 

sehingga sisi kehidupan homoseks dalam bentuk seks dapat diketahui dengan jelas.  

Pemfokusan novel Pria Terakhir dalam penelitian ini, selain alasan 

perbandingan novel Pria Terakhir dengan Lelaki Terindah, peneliti juga memiliki 

beberapa alasan, yaitu: Pertama, novel Pria Terakhir membahas mengenai kehidupan 

homoseksual, dengan segala lika-liku kehidupanya. Kedua, kehidupan 

homoseksualitas merupakan fenomena yang terjadi di masyarakat metropolitas 

kemudian diangkat oleh pengarang. Gusnaldi yang lebih dikenal sebagai make up 
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artist, memiliki banyak teman dalam dunia glamor dengan beraneka cerita. Cerita 

homoseksual pun tak asing karena di zaman sekarang kaum homoseksual mulai 

berani menunjukkan siapa dirinya. Salah satu kisah yang diamati oleh pengarang pun 

diaplikasikan dalam bentuk novel. Ketiga, belum ada penelitian ilmiah sastra yang 

mengkaji masalah kehidupan homoseksual dengan menggunakan novel Pria 

Terakhir, sebagai objek kajiannya. 

 Kehidupan homoseksual dalam novel Pria Terakhir merupakan bentuk 

kehidupan cinta sesama jenis yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu, 

sosiologi sastra dalam hal ini digunakan untuk mengkaji kehidupan homoseksual 

yang terdapat dalam novel. Pada penelitian ini peneliti akan mengangkat 

permasalahan tentang fenomena kehidupan homoseksual yang dialami Bobi dan 

Dydy dan sikap orang-orang di sekitar Bobi dan Dydy mengenai hubungan mereka.  

Pemanfaatan teori penelitian sastra hendaknya mampu menyetuh fakta 

kemanusiaan secara menyeluruh. Hal ini, seperti dikemukakan Goenawan Mohamad, 

bahwa penelitian sastra hendaknya mengarah kepada karya sastra sebagai fakta sosial 

dan fakta mental manusia. Karya sastra sebagai fakta mental, merupakan hasil 

perenungan mendalam seorang pengarang. Karena itu, perlu dipilih metodologi yang 

tepat untuk memasuki karya (Endaswara 2003:4). Sejalan dengan pendapat tersebut 

maka dalam penelitian ini menggunakan sosiologi sastra yang diungkapkan Ian Watt 

yang menitikberatkan pada sastra sebagai cerminan masyarakat.  
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1.2     Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana fenomena kehidupan homoseksual yang dialami Bobi dan 

Dydy dalam novel Pria Terakhir karya Gusnaldi ? 

2. Bagaimana sikap orang-orang di sekitar  Bobi dan Dydy mengenai 

hubungan mereka dalam Novel Pria Terakhir karya Gusnaldi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Mendeskripsikan fenomena kehidupan homoseksual yang dialami Bobi 

dan Dydy dalam novel Pria Terakhir karya Gusnaldi. 

2. Mengetahui sikap orang-orang di sekitar Bobi dan Dydy mengenai 

hubungan mereka dalam novel Pria Terakhir karya Gusnaldi 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoretis, penelitian ini dapat dijadikan inventaris studi sastra, 

khususnya pada penelitian soiologi sastra.  

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 
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kepada pembaca mengenai kehidupan homoseksual dan sikap orang-orang 

di sekitar megenai hubungan mereka dalam novel Pria Terakhir karya 

Gusnaldi.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS 

2.1 Kajian Pustaka 

Fungsi kajian pustaka adalah untuk mengembangkan secara sistematik 

penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian sastra yang dilakukan. 

Dalam suatu penelitian memerlukan keaslian, oleh karena itu penelitian memerlukan 

kajian pustaka. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan kajian pustaka pada 

skripsi ini, antara lain: laporan skripsi berjudul “Masalah-Masalah Sosial Dalam 

Kumpulan Naskah Drama Mengapa Kau Culik Anak Kami Karya Seno 

Gumira”(2005) Karya Aminatul Fajriyah. Skripsi berjudul “Resepsi Kaum 

Homoseksual Di Kota Semarang Terhadap Novel-Novel Homoseksual Di 

Indonesia”(2010) Karya Alfian Rokhmansyah. Skripsi berjudul “Homoseksual Tokoh 

Rafky dan Valent Dalam Novel Lelaki Terindah Karya Andrei Aksana: Suatu 

Tinjauan Psikologi”(2010) karya Ratih Dwi Andani. Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Vol. 1 No. 1, 2013 (hal 54-68) berjudul “Kajian Sosiologis Sastra Dan 

Nilai Pendidikan Dalam Novel Tuan Guru Karya Salman Faris”(2013) karya 

Syahrizal Akbar, Retno Winarni, Andayani. Jurnal ilmiah Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Vol. 1 No. 1, 2013 (hal 85-96) berjudul “Novel Rumah Tanpa Jendela Karya 

Asma Nadia (Kajian Sosiologi Sastra, Resepsi Pembaca, dan Nilai Pendikakan 

)”(2013), karya Herlin, Herman J. Waluyo, Nugraheni Eko. Jurnal Ilmiah The 
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Pschoanalytic Model Of Male Homosexuality: A Historical And Theoretical Critique 

karya Robert M. Friedman. 

Aminatul Fajriyah mengambil judul “Masalah-Masalah Sosial dalam Kumpulan 

Naskah Drama Mengapa Kau Culik Anak Kami Karya Seno Gumira”(2005). 

Aminatul mengungkapkan masalah-masalah sosial yang terdapat dalam naskah drama 

dan mengungkapkan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi munculnya 

masalah-masalah soial dalam naskha drama. Amninatul menggunakan Sosiologi 

Sastra Ian Watt yang menitikberatkan pada sastra sebagai cerminan masyarakat untuk 

mengungkapkan permasalahan tersebut. Persamaan laporan skripsi Aminatul dengan 

penelitian ini terdapat dalam penggunaan teori sosiologi sastra sebagai dasar 

pengungkapan permasalahan yang diangkat sedangkan perbedaannya pada objek 

yang dikaji. Aminatul menggunakan naskah drama sebagai objek penelitiannya 

sedangkan peneiliti menggunakan novel untuk pengakajian penelitian.  

Penelitian objek yang sama yaitu novel bertemakan homoseksualitas pernah 

diteliti oleh Alfian Rokhmansyah sebagai laporan skripsinya berjudul “Resepsi Kaum 

Homoseksual Di Kota Semarang Terhadap Novel-Novel Homoseksual Di 

Indonesia”(2010). Alfian menggunakan novel Pria Terindah sebagai objek 

penelitiannya, hal ini berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penelitian yang 

menggunakan novel Pria Terakhir karya Gusnaldi. Meskipun dua novel tersebut 

sama-sama bertemakan sama tapi isi dalam novel tersebut mengungkapkan 
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permasalahan yang berbeda. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian Alfian 

yaitu tanggapan kaum homoseksualitas di kota Semarang mengenai novel Lelaki 

Terindah Karya Andrei Aksana dan pandangan masyarakat Thailand dan Indonesia 

mengenai kehidupan homoseksual. Alfian menitikberatkan pada tanggapan pembaca 

dikarenakan dalam laporan skripsinya menggunakan teori Resepsi Sastra. Sedangkan, 

pada penelitian ini kehidupan homoseksualitas difokuskan pada cerita dalam novel, 

demikian pula tanggapan mengenai kehidupan homoseksual yang juga difokuskan 

pada kehidupan dalam cerita di novel.  

Penelitian Ratih sama halnya dengan penelitian Alfian dan peneliti yaitu 

menggunakan objek homoseksualitas dalam novel. Lelaki Terindah merupakan novel 

yang diangkat oleh Ratih dan Alfian, hal ini merupakan pembeda dengan novel yang 

dikaji oleh peneliti. Kajian teoritis yang digunakan Ratih dalam laporan skripsinya 

mengunakan Psikologi sastra untuk mengetahui watak dan perilaku tokoh Rafky dan 

Valent, sedangkan kajian yang digunakan peneliti, yaitu kajian Sosiologi sastra untuk 

mengungkap fenomena homoseksual dalam novel Pria Terakhir.  

Jurnal Ilmiah berjudul “Kajian Sosiologis Sastra Dan Nilai Pendidikan dalam 

Novel Tuan Guru karya Salman Faris” karya Syahrizal Akbar (2013), Retno Winarni, 

Andayani. Jurnal tersebut memaparkan mengenai kehidupan sosial yang terdapat 

dalam novel yang diungkap dengan landasan teori sosiologi sastra. Beberapa 

kehidupan yang terdapat dalam novel kemudian dikelompokan menurut budaya dan 
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norma dalam lingkungan. Sosiologi pengarang pun dikaitkan dalam jurnal ilmiah, 

guna mengetahui pandangan pengarang terhadap Tuan Guru di daerah Lombok. Latar 

belakang sosial-budaya seperti adat dan budaya, perkerjaan, pendidikan, agama, 

tempat tinggal, dan bahasa pun diungkapkan untuk mengetahui kehidupan sosial di 

daerah Lombok yang menjadi latar tempat novel Tuan Guru. Persamaan penelitian ini 

dengan jurnal ilmiah di atas yaitu kesamaan penggunaan teori sosiologi sastra untuk 

mengetahui kehidupan dalam novel sedangkan perbedaannya peneliti tidak 

melibatkan sosiologi pengarang dalam mengungkapkan kehidupan sosial yang 

terdapat di novel.  

Jurnal Ilmiah karya Herlin, Herman J. Waluyo, Nugraheni Eko berjudul “Novel 

Rumah Tanpa Jendela Karya Asma Nadia (Kajian Sosiologi Sastra, Resepsi 

Pembaca, dan Nilai Pendikakan)” (2013) mengungkapkan latar belakang sosial 

budaya dalam novel menggunakan teori sosiologi sastra. Kehidupan pengarang yang 

dulu juga mengalami permasalahan ekonomi seperti halnya dengan cerita dalam 

novel, hal tersebut dikaji untuk mengetahui pengaruh pengarang dalam proses 

penciptaan novel Rumah Tanpa Jendela. Teori Sosiologi Sastra dalam jurnal ini juga 

menggabungkan teori Resepsi Sastra untuk mengetahui pendapat pembaca mengenai 

kehidupan sosial cerita dalam novel Rumah Tanpa Jendela. Berbeda dengan 

penelitian ini yang tidak menggunakan teori Resepsi sastra karena tanggapan yang 

dijadikan bahan kajian dalam analisis yaitu kehidupan sekitar tokoh homoseksualitas. 
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Pengaruh sosial pengarang pun tidak dibahas dalam penelitian ini karena pada 

penelitian ini hanya memfokuskan pada isi novel.  

Jurnal Ilmiah The Pschoanalytic Model Of Male Homosexuality: A Historical 

And Theoretical Critique karya Robert M. Friedman, mengungkap hal sebagai 

berikut:  

Freud discover very early what seemed to be the most comon 

development patterns underlying future homosexuality. He belived that 

each homosexual man had passed through an intial phase of intense 

mother love, but then identified with his mother, and taken himself as a 

sexual partner to love narcissistically (1905, p. 145). 

Freud menemukan faktor paling umum yang mendasari pola 

perkembangan homoseksualitas di masa depan. Ia beranggapan bahwa 

setiap pria homoseksual telah melewati tahap awal dalam memperoleh 

besarnya kasih sayang sang ibu, tapi kemudian mengidentifikasi 

dirinya seperti ibunya, dan menganggap dirinya sebagai objek seksual 

untuk mencintai narcissistically (1905, hal. 145).  

Penelitian ini menjelaskan tentang teori Freud mengenai latar belakang menjadi 

homoseksual, ditemukan beberapa faktor-faktor yang mendasari homoseksual. 

Menurut Freud dalam penelitian Robert bahwa kedekatan seorang anak dengan 

ibunya. Kedekatan tersebut merupakan tahapan awal seoarang anak mendapat 
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perasaan cinta yang tulus. Dominasi kedekatan ibu dari pada ayah mengakibatkan 

para homoseksual mengidetifikasikan diri mereka seperti ibunya. Perbedaan 

mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penekanan pembahasan 

dalam penelitian. Pada penelitian sebelumnya membahas secara psikologi 

homoseksual menggunakan teori psikologi Freud, penelitian tersebut menguraikan 

latar belakang homoseksual dari psikologi orang tersebut dengan ibunya. Pada 

penelitian ini akan dibahas tentang kehidupan homoseksual Bobi dan Dydy, 

kehidupan yang dimaksud yaitu, kehidupan pacaran Bobi dan Dydy, kehidupan Seks 

Bobi dan Dydy, dan kehidupan Bobi dan Dydy dengan lingkungannya. Sikap orang-

orang di sekitar Bobi dan Dydy dalam novel Pria Terakhir juga akan dibahas dalam 

penelitian ini. Teori sosiologi sastra digunakan untuk mengungkapkan kehidupan 

homoseksual yang dialami Bobi dan Dydy, kemudian untuk mengungkapkan sikap 

orang-orang di sekitar Bobi dan Dydy mengenai hubungan homoseksual yang mereka 

jalanin dalam novel Pria Terakhir karya Gusnaldi. 

 

2.2 Landasan Teori 

Peneliti mengkaji novel Pria Terakhir karya Gusnaldi dengan menggunakan 

landasan teori yang relevan untuk mendukung hasil analisis yang telah dicapai. Teori 

yang digunakan yaitu Homoseksual dan Sosiologi sastra. 
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2.2.1 Homoseksual 

Kata homoseksual adalah hasil penggabungan bahasa Yunani dan Latin dengan 

elemen pertama berasal dari bahasa Yunani �μός homos, “sama” (tidak terkait 

dengan kata Latin homo, “manusia”, seperti dalam Homo sapiens), sehingga dapat 

juga berarti tindakan seksual dan kasih sayang antara individu berjenis kelamin sama, 

termasuk lesbianisme. Gay umumnya mengacu pada homoseksualitas laki-laki, tetapi 

dapat digunakan secara luas untuk merujuk kepada semua orang LGBT (Lesbian, 

Gay, Biseksual dan Transgender). Kemunculan istilah homoseksual pertama kali 

ditemukan pada tahun 1869 dalam sebuah pamflet Jerman tulisan novelis kelahiran 

Austria Karl-Maria Kertbeny yang diterbitkan secara anonim, berisi perdebatan 

melawan hukum anti-sodomi Prusia. Pada tahun 1879, Gustav Jager menggunakan 

istilah Kertbeny dalam bukunya, Discovery of The Soul (1880). Pada tahun 1886, 

Richard Von Krafft-Ebing menggunakan istilah homoseksual dan heteroseksual 

dalam bukunya Psychopathia Sexualis, ia mungkin meminjamnya dari buku Jager. 

Buku Krafft-Ebing begitu populer di kalangan baik orang awam dan kedokteran 

hingga istilah “heteroseksual” dan “homoseksual” menjadi istilah yang paling luas 

diterima untuk orientasi seksual. Dengan demikian, penggunaan istilah tersebut 

berakar dari tradisi taksonomi kepribadian abad ke-19 yang lebih luas (wikipedia 

2013) 

Homoseksual didefinisikan oleh Oetomo sebagai orientasi atau pilihan seks 

yang diarahkan kepada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama atau 
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kertarikan orang secara emosional dan seksual kepada seseorang atau orang-orang 

dari jenis kelamin yang sama (2003:6).  

Secara sosiologis, homoseksual (Soekanto, 2004:381) adalah seseorang yang 

cenderung mengutamakan orang yang sejenis kelamin sebagai mitra seksual. 

Menurut Kartono (1989:247) homoseksual adalah relasi seks jenis kelamin 

yang sama, atau rasa tertarik dan mencintai jenis seks yang sama. Homoseksual dapat 

dimasukkan ke dalam kajian abnormalitas seksual yang terdapat dalam psikologi 

abnormal.  

Homoseksualitas adalah rasa ketertarikan romantis dan atau seksual atau 

perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Sebagai orientasi 

seksual, homoseksualitas mengacu kepada “pola berkelanjutan atau disposisi untuk 

pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan romantis” terutama secara 

ekslusif pada orang dari jenis kelamin sama, “homoseksualitas juga mengacu pada 

pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada 

ketertarikan, perilaku ekspresi dan keanggotaan dalam komunitas lain yang berbagi 

itu” (Wikipedia 2013)  

Berdasarkan dari berbagai pengertian maka dapat disimpulkan pengertian 

homoseksual adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan orang-orang yang 

memiliki ketertarikan secara fisik, emosi dan seksual dengan orang lain yang 

memiliki jenis kelamin sama.  
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2.2.1.1 Penyebab Homoseksual  

Kartono (1989:248) mengungkapkan ada empat penyebab seseorang menjadi 

homoseksual, yaitu:  

1. Faktor dalam berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks di dalam tubuh 

seseorang. 

2. Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi 

perkembangan kematangan seksual yang normal. 

3. Seseorang selalu mencari kepuasaan relasi homoseksual yang menggairahkan 

pada masa remaja. 

4. Seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis dengan 

ibunya sehingga timbul kebencian atau antipati terhadap ibunya dan semua 

wanita. 

2.2.1.2 Kategori Homoseksual 

 Bell dan Weinberg (dalam Siahaan 2009:50-51), membuat 5 kategori 

homoseksual berdasarkan hubungan homoseksualnya, yaitu:  

1. Closed Coupled, hidup bersama dengan homoseks lain dalam hubungan 

quasi nikah. Mereka cenderung tidak mempunyai atau mencari pasangan 

seksual lain. Mereka juga tidak mempunyai banyak masalah dalam 

hubungan tersebut dan juga tidak menyesal menjadi homoseksual.  
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2. Open Coupled, tinggal bersama dengan homoseks namun masih mencari 

dan terlibat hubungan seksual di luar hubungan tersebut. 

3. Functional, melajang dan melakukan hubungan seksual dengan banyak 

homoseksual. Mereka mengalami masalah seksual dan sedikit menyesal 

menjadi homoseks. 

4. Disfuctional, mempunyai hubungan homoseksual tetapi mempunyai 

banyak masalah seksual serta menyesal menjadi homoseks. 

5. Asexual, memiliki sedikit hubungan homoseksual dan banyak mengalami 

masalah seksual serta menyesali orientasi seksualnya.  

 

2.2.1.3 Tipe Homoseksual 

Soekanto (2007:337) menyatakan tipe kalangan homoseksual di antaranya: 

1. Klik-klik yang terdiri atas para homoseksual yang mempunyai istri wanita, 

atau yang mempunyai istri sesama homoseksual;  

2. Kelompok-kelompok besar yang tidak begitu ketat strukturnya yang 

mencakup kelompok-kelompok kecil yang terbesar; 

3. Homoseksual yang mengadakan pertemuan-pertemuan insidental  

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara sosiologis, lingkungan sosial 

memberikan bentuk pada sikap-tindak homoseksual. Apabila hipotesis menyatakan 

bahwa setiap manusia mempunyai naluri sebagai homoseksual, lingkunganlah yang 
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memungkinkan berkembangnya naluri itu, atau mematikannya. Bagi kalangan 

homoseksual hal ini antara lain, berarti perubahan, peranan yang disandangnya. 

Namun, perubahan peranan itu terutama disebabkan karena kebutuhan penyuluran 

kebutuhan seksual. 

2.2.1.4 Bentuk Seksual 

Perilaku seksual pada umumnya, semua tipe kontak langsung genital didapati di 

kalangan mereka yang berperilaku homoseksual di Indonesia modern, pada gay, 

dikenal teknik mastrubasi mutual, fellatio (seks oral), koitus interfemoral dan “gesek-

gesek” (frottage), serta koitus genito-anal (semburit). Secara umum didapatkan kesan 

bahwa orang Indonesia lebih berinhibisi dalam melakukan hubungan seksual apabila 

dibandingkan dengan orang Barat, misalnya. Kontak linguo anal (analingus), 

penestrasi anus dengan kepalan tinju (first fucking) dan hubungan seks seperti sado-

masokisme atau hubungan dengan ikatan dan displin (bondage and discipline) serta 

kebiasaan-kebiasaan eksotik yang melibatkan urine atau feaces tampaknya tidak 

umum di Indonesia sebagaimana dalam peradaban gay modern Barat (Oetomo: 

2003:45). 

Berdasarkan penelitian Rokhmansyah (2010:68-69) dalam kehidupan 

komunitas homoseksual ditemukan beberapa istilah dalam kehidupan homoseksual. 

Istilah tersebut berdasarkan kegiatan seks yang dilakukan oleh pelaku homoseksual. 

Beberapa istilah tersebut, antara lain: gay bottom, gay top, gay kucing, sisy, gadun, 
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adik manis, tusuk, gay vers dan isep. Gay bottom, atau yang lebih dikenal adalah 

sebutan gay bottom, merupakan istilah untuk menyebutkan seorang homoseksual 

yang orientasi seksualnya sebagai penerima kasih sayang pasangannya atau objek 

sodomi. Gay top merupakan istilah untuk menyebutkan seorang homoseksual yang 

orientasi seksualnya sebagai pemberi kasih sayang atau yang melakukan sodomi. Gay 

kucing merupakan sebutan untuk homoseksual yang melakukan hubungan seksual 

hanya untuk mendapatkan imbalan. Istilah lain adalah pelacur laki-laki. Gay vers 

merupakan homoseksual yang bisa menjadi gay bottom dan gay top, bergantung dari 

pasangan homoseksualnya. Wadam adalah istilah untuk menyebutkan kaum gay yang 

berasal dari golongan waria. Gadun merupakan istilah untuk homoseksual yang 

umurnya di atas tiga puluh tahunan. Biasanya homoseksual tipe ini dipanggil “om” 

yang selalu memberi daya tarik dengan harta dan perkerjaannya. Adik manis 

merupakan sebutan bagi homoseksual yang masih kecil atau belum menginjak masa 

dewasa. Sisy merupakan istilah untuk menyebutkan homoseksual yang perilakunya 

seperti perempuan. Istilah sisy juga sering disebut dengan istilah ngondek. Tusuk 

merupakan istilah untuk menyebutkan istilah sodomi. Kegiatan tusuk merupakan 

kegiatan utama dalam melakukan hubungan seksual kaum homoseksual. Mereka akan 

mendapatkan kepuasan ketika mereka menyodomi atau disodomi. Isep merupakan 

istilah dalam menyebutkan kegiatan oral seks. 
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2.2.1.5 Cara Menutup Diri 

Menurut Elliot (dalam Siahaan 2009:38-40), ada 5 teknik pengaturan untuk 

menutupi stigma dari masyarakat, yaitu: 

1. Kerahasian 

Kerahasian penyimpang sering didebatkan oleh teman dekat dan keluarganya 

yang normal. Jika orang lain tidak menyadari bahwa suatu perilaku 

menyimpang telah dilakukan oleh seorang, maka tidak akan ada sanksi 

negatif. “Thats’s you want to do, okay, but why advertised it?”. 

2. Memanipulasi keadaan fisik  

Sering sanksi negatif dapat dihindari jika penyimpang memiliki penampilan 

yang normal di balik keadaan yang sebenarnya. Seorang pria, misalnya, tetap 

menikah dengan seorang perempuan agar terlihat normal meskipun preferensi 

seksualnya homoseksual. Contoh lainnya, pelacuran terselubung yang 

dilakukan di pantai pijat “plus-plus.” 

3. Netralisasi dan Rasionalisasi 

Seorang penyimpang akan menjelaskan penyimpangannya dengan 

menyampaikan pembenaran akan situasi, korban, dan banyak faktor lain yang 

biasanya berada di luar penguasaannya. Sebagai contoh, pencandu narkotika 

menganggap perilakunya tidak merugikan orang lain. Atau pengutilan 

dianggap masih bisa ditolerir karena kehilangan yang diderita tidak besar dan 

sudah ditanggung oleh asuransi. Jika pembenaran dilakukan setelah perilaku 
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menyimpang dilakukan, hal ini disebut dengan raionalisasi. Teknik netralisasi 

menyebabkan norma menjadi lemah sebab menempatkan penyimpangan 

sebagai suatu perilaku yang lebih dapat diterima. Termasuk dalam teknik ini 

adalah pengaturan mimik muka yang sangat menyakinkan menghadapi 

bahaya atau situasi dalam melakukannya.  

4. Berubah menjadi Nonpenyimpang 

Teknik lain yang digunakan adalah berubah menjadi orang “normal” atau 

nonpenyimpangan. Di kalangan penjahat, teknik ini dikenal dengan “menjadi 

orang baik-baik”atau “berubah menjadi normal”. Sulit untuk menentukan 

seseorang benar-benar berhenti menyimpang atau tidak karena penilaian 

dilakukan oleh masyarakat. Berubah menjadi normal adalah tindakan yang 

sulit bagi para penyimpang karir dan penyimpang yang telah terkena stigma. 

Misalnya, pelacur yang menikah dan berkeluarga. Beberapa di antaranya tidak 

bisa menggunakan teknik ini, seperti bagai orang cacat.  

Perubahan menjadi nonpenyimpang ini dapat dilakukan pada tingkat 

kelompok penyimpang. Misalnya, kelompok homoseksual di beberapa negara 

yang menekan masyarakat dan pemerintahannya agar dapat menerima 

perilaku homoseksual tersebut sebagai pelaku normal. Ktsuse (1980) 

menggunakan istilahan penyimpangan tersier (tertiary deviant) bagi para 

penyimpang yang berusaha melakukan perubahan agar perilaku penyimpang 

mereka dapat diterima. Bukan mengubah perilaku atau kondisi penyimpang 
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yang melainkan menggunakan definisi penyimpangan terhadapnya menjadi 

nonpenyimpang.  

5. Berpartisipasi dalam Subkebudayaan Menyimpang.  

Partisipasi ke dalam subkebudayaan penyimpang dapat menolong para 

penyimpang untuk mengurangi kemungkinan mendapat sanksi negatif. 

Subkebudayaan ini melindungi mereka terhadap gangguan dari orang normal. 

Subkebudayaan juga menyediakan barang-barang yang dibutuhkan para 

penyimpang, seperti: obat terlarang, ganja, dan lain sebagainya. 

Subkebudayaan penyimpang memberikan kepada penyimpang rasa simpati, 

dukungan, dan hubungan dengan penyimpang lainnya.  

Subkebudayaan ini juga membantu penyimpang mengatasi penolakan sosial 

(social rejection) dan pada saat bersamaan menyediakan kesempatan 

melakukan perbuatan menyimpang Herman (dalam Siahaan:40). Misalnya, 

seperti subkebudayaan lainnya, subkebudayaan homoseksual juga merupakan 

kumpulan norma dan nilai. Dalam hal ini, norma dan nilai yang 

memaklumkan atau membolehkan perilaku homoseksual. Seseorang akan 

memepelajari norma ini sebagai bagian dari proses pengakuan dan selanjutnya 

ditunjukan ke dalam situasi sosial yang melibatkan homoseksual lainnya. 

Tidak hanya ada satu subkebudayaan homoseks atau komunitas gay. 

Demikian pula, dan tidak ada gaya hidup homoseksual yang tunggal. 

Keberadaanya merupakan variasi dari pemikiran umum. Kerahasian dan 

keterbukaan homoseksual mungkin dihubungkan oleh seks dan persahabatan. 
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Kelompok ini selalu meninhibisikan kelas sosial dan pekerjaan sehingga dapat 

membantu menghilangkan keraguan dan memberikan penerimaan sosial.  

2.2.1.6 Pengakuan Diri 

 Troiden (dalam Siahaan 2009:51-52), menggambarkan tiga tahapan proses 

pengakuan menjadi homoseks, sebagai berikut: 

1. Sensitization, tahapan ini seseorang menyadari bahwa dia berbeda dari laki-

laki lain.  

2. Dissaciation dan Signification, tahapan ini menggambarkan terpisahnya 

perasaan seksual seseorang dan menyadari orientasi dan perilaku seksualnya. 

Di sinilah seseorang mendapat pengalaman hiburan seksualnya dari laki-laki, 

tetapi mungkin gagal menunjukkan perasaannya atau mencoba untuk 

mengingkarinya.  

3. Coming Out (pengakuan), tahap ini merupakan tahap di mana 

homoseksualitas diambil sebagai jalan hidup. Tahap ini mungkin dapat 

diartikan bahwa telah terjadi kombinasi antara seksualitas dan emosi, dan 

mempunyai hubungan dengan pasangan tetap.  

2.2.2 Sosiologi Sastra 

Beranjak dari segi etimologi sosiologi adalah berasal dari kata ‘sosio’ atau 

society yang bermakna masyarakat dan ‘logi’ atau logos yang artinya ilmu. Jadi, 

sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat atau ilmu tentang kehidupan masyarakat 

(Saraswati 2003:2) 
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Ritzer (dalam Faruk 1994:2), menganggap sosiologi sebagai ilmu pengetahuan 

yang multiparadigma. Maksudnya di dalam ilmu tersebut dijumpai beberapa 

paradigma yang saling bersaing satu sama lain dalam usaha merebut hegemoni dalam 

lapangan sosiologi secara keseluruhan.  

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa sosiologi adalah telaah yang objektif dan 

ilmiah tentang manusia dalam masyarakat; telaah tentang lembaga dan proses sosial. 

Sosiologi mencoba mencari tahu bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia 

berlangsung, dan bagaimana ia tetap ada. Dengan mempelajari lembaga-lembaga 

sosial dan segala masalah perekonomian, keagamaan politik, dan lain-lain-yang 

kesemuanya itu merupakan struktur sosial-kita mendapatkan gambaran tentang cara-

cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tentang mekanisme 

sosialisasi, proses pembudayaan yang menempatkan anggota masyarakat di 

tempatnya masing-masing (Damono 1979:7). 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan, sosiologi adalah 

ilmu yang mempelajari masyarakat dengan permasalahan yang meliputi, seperti 

perekonomian, keagamaan, poltik, dan lain-lain.  

Sebagai sebuah dunia miniatur, karya sastra berfungsi untuk 

menginvetarisasikan sejumlah besar kejadian yang telah dikerangkakan dalam pola-

pola kreativitas dan imajinasi. Pada dasarnya, seluruh kejadian dalam karya, bahkan 

juga karya-karya yang termasuk ke dalam genre yang paling absurd pun terjadi dalam 
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kehidupan sehari-hari. Dengan ciri kreativitas dan imajinasinya, sastra memiliki 

kemungkinan yang paling luas dalam mengalihkan keragaman dan kejadian alam 

semesta ke dalam totalitas naratif semantis, dari kuantitas kehidupan sehari-hari ke 

dalam kualitas dunia fiksional.  

Kualitas represonsif dan representatif, entitas dan integritas karya sastra di 

tengah-tengah masyarakat, mengadaikan bahwa karya sastra secara keseluruhan 

mengambil bahan di dalam dan melalui kehidupan masyarakat. Dengan demikian, 

karya sastra, seperti juga karya-karya dalam ilmu kemanusian yang lain, 

mengesahkan dan mengevaluasikan bahan-bahan yang sama, tetapi dengan cara 

pandang dan cara pemahaman yang berbeda. Dengan memanfaatkan kualitas 

manipulatif medium bahasa, karya sastra memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu 

sebagai motivator ke arah sosial yang lebih bermakna, sebagai pencari nilai-nilai 

kebenaran yang dapat mengangkat dan memperbaiki situasi dan kondisi alam semesta 

(Ratna 2003:35-36). 

Persamaan sosiologi dan sastra ditunjukkan melalui dua aspek mendasar, yaitu 

persamaan genetis dan persamaan struktur. Persamaan genetis karena sastra berasal 

dari masyarakat, sedangkan persamaan struktur karena keduanya memiliki struktur 

yang relatif sama. Persamaan inilah yang memungkinkan terjadinya saling 

mempengaruhi di antara keduanya. Persamaan genetis menjelaskan kedudukan 

masyarakat sebagai sumber kreativitas. Oleh karena pengarang merupakan anggota 
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masyarakat, maka masalah-masalah pokok sosiologi sastra dalam kaitannya dengan 

masyarakat dengan pengarang (Ratna 2007:288).  

Sosiologi sastra merupakan penelitian yang terfokus pada masalah manusia 

karena sastra sering mengungkapkan perjuangan umat manusia dalam menentukan 

masa depannya, berdasarkan imajinasi, perasaan, dan intuisi. Dari pendapat ini 

tampak bahwa perjuangan panjang hidup manusia akan selalu mewarnai teks sastra 

(Endaswara 2003:79). 

Paradigma sosiologi meliputi pendekatan terhadap pengarang, karya sastra, dan 

pembaca sebagai indivindu masyarakat. Hal ini menunjukkan bahan kajian sosiologi 

sastra seharusnya secara komprehensif meliputi data-data sosial dan data teks. 

Selanjutnya, tentu saja, perkembangan sosiologi sastra terus terjadi, dan 

kecenderungan paradigmanya adalah pada kajian terhadap tiga aspek ini; pengarang, 

karya sastra, dan pembaca. Dalam pembahasan paradigma sosiologi sastra ini akan 

berfokus pada sosilogi sastra-objektif yang fokus kajiannya pada sosiologi karya 

sastra atau sastra sebagai cermin masyarakat. Hal ini didasarkan pada objek material 

sastra tetaplah karya sastra sebagai dokumen sosial. Pendekatan sosiologi sastra tetap 

berpusat pada karya sastra yang digunakan sebagai data utama untuk memaknai 

pandangan dunia pengarang, semangat zaman, kondisi sosial masyarakat, ataupun 

proses perubahan sosial karya sastra sebagai perwujudan sastra sebagai dokumen 

sosial atau sastra sebagai cermin masyarakat. Karena kenyataan sosial dalam karya 
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sastra bersifat imajiner maka data-data sosial yang disuguhkan dalam karya sastra 

sebenarnya bersifat terbatas. Teknik pengumpulan data tidak bisa dilakukan dengan 

wawancara karena keberadaan tokoh bersifat imajinasi. Oleh karena itu, kedalaman 

analisis sosiologi sastra dominan ditentukan oleh pembaca atau peneliti melalui 

interpretasi terhadap teks, yang dielaborasikan dengan kenyataan sosial dengan teori 

teori sosiologis (Kurniawan 2012:12-13). 

Damono (2002:2-3) mengungkapkan ada dua corak perspektif penelitian sastra 

secara sosiologis, yaitu: (1) sastra merupakan sebuah cermin proses sosial ekonomi 

belaka. Penelitian ini bergerak dari faktor di luar sastra untuk membicarakan sastra. 

Sastra hanya berharga jika berkaitan dengan unsur di luar karya sastra. Karya sastra 

adalah gejala kedua, bukan yang utama; (2) mengutamakan teks sastra sebagai bahan 

penelitian. Penelitian diarahkan pada teks untuk menguraikan struturnya, kemudian 

digunakan untuk memahami gejala sosial.  

Perspektif sosiologi sastra yang membagi dua arah itu, saya berpikir sebuah 

ranah (jalur). Setiap perspektif boleh memiliki jalur-jalur pembahasan. Jalur itu yang 

akan menentukan fokus penafsiran. Konsep cermin adalah sastra sebagai refleksi 

sosial. Refleksi sosial. Refleksi tersebut telah dipoles dengan imajinasi. Apa saja yang 

ada dalam sastra, asalkan mencerminkan kehidupan sosial, dianggap penting. 

Berbagai faktor sosial disiapkan untuk melihat sastra. Sebaliknya, penelitian teks 

dalam prespektif sosiologis, tetap memperhatikan unsur instrinsik. Unsur pembangun 
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sastra itu dipahami, untuk mengungkapkan faktor-faktor sosial (di luar sastra). Unsur 

pembangun sastra itu telah dipikirkan masak-masak oleh sastrawan, dinarasikan, 

diekspresikan sesuai dengan keadaan sosial. Sastra dalam pandangan sosiologis, mau 

tidak mau akan merefleksikan sebuah fenomena sosial. Fenomena tersebut menjadi 

pijakan analisis data. Di antara fenomena termaksud adalah: (1) dunia sosial manusia, 

(2) bagaimana manusia menyesuaikan diri, dan (3) seberapa jauh manusia ada 

keinginan untuk mengubahnya. Keinginan manusia di masyrakat bermacam-macam, 

antara lain (a) menciptakan hubungan sosial yang harmoni dalam keluarga, 

masyarakat, dan negara, (b) melukiskan hubungan manusia dengan politik, budaya, 

dan konflik serta ketengangan.  

2.2.2.1 Sosiologi Sastra pandangan Ian Watt 

Ian Watt (dalam Damono 1979:3-5) dalam esainya yang berjudul Literature an 

Society dengan catatan, pengertian yang dipergunakan Watt lebih positif. Esai itu 

membicarakan tentang hubungan timbal-balik antara sastrawan, sastra, dan 

masyarakat, yang secara keseluruhan. 

Pertama, konteks sosial pengarang. Hal ini ada hubungannya dengan posisi 

sosial sastrawan dalam masyarakat dan kaitannya dengan masyarakat pembaca. 

Dalam pokok ini termasuk juga faktor-faktor sosial yang bisa mempengaruhi si 

pengarang sebagai seorang perseorangan di samping mempengaruhi isi karya 

sastranya, terutama yang harus diteliti adalah (a) bagaimana si pengarang 
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mendapatkan mata pencariannya; apakah ia menerima bantuan dari pengayom 

(patrom, atau dari masyarakat secara langsung, atau dari kerja rangkap), (b) 

prosionalisme dalam kepengarangan; sejauh mana pengarang itu menganggap 

pekerjaannya sebagai suatu profesi, dan (c) masyarakat apa yang dituju oleh 

pengarang; hubungan antara pengarang dan masyarakat dalam hal ini sangat penting, 

sebab sering didapati bahwa macam masyarakat yang dituju itu menentukan bentuk 

dan isi karya sastra.  

Kedua, sastra sebagai cermin masyarakat: sampai sejauh mana sastra dapat 

dianggap sebagai mencerminkan keadaan masyarakat. Pengertiaan cermin di sini 

sangat kabur, dan oleh karenanya banyak disalahtafsirkan dan disalahgunakan. 

Terutama mendapat perhatian adalah (a) sastra mungkin tidak dapat dikatakan 

mencerminkan masyarakat pada waktu ia ditulis (b) sifat-sifat lain dari yang lain 

seorang pengarang sering mempengaruhi pemilihan dan penampilan fakta-fakta sosial 

dalam karyanya (c) Genre sastra sering merupakan sikap sosial suatu kelompok 

tertentu, dan bukan sikap sosial seluruh masyarakat (d) Sastra yang berusaha 

menampilkan keadaan masyarakat secermat-cermatnya mungkin saja tidak bisa 

dipercaya sebagai cerminan masyarakat. Demikian juga sebaliknya, karya yang sama 

sekali tidak dimaksudkan untuk mengambarkan masyarakat secara teliti barangkali 

masih dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mengetahui keadaan masyarakat. 

Pandangan sosial pengarang harus diperhitungkan apabila kita menilai karya sastra 

sebagai cermin masyarakat.  
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Ketiga, fungsi sosial sastra. Di sini kita terlibat dalam pertanyaan-pertanyaan 

seperti sampai berapa jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai sosial?, dan sampai 

berapa jauh nilai sastra dipengaruhi nilai sosial?. Dalam hubungan ini, ada tiga hal 

yang harus diperhatikan: (a) sudut pandangan ekstrim kaum Romantik, misalnya, 

menganggap bahwa sastra harus berfungsi sebagai pembaharu dan perombak, (b) dari 

sudut kata lain dikatakan bahwa sastra bertugas sebagai penghibur belaka; dalam hal 

ini gagasan seni atau seni tak ada bedanya dengan praktek melariskan dagangan 

untuk mencapai best seller, dan (c) semacam kompromi dapat dicapai dengan 

meminjam sebuah slogan klasik: sastra harus mengajarkan sesuatu dengan cara 

menghibur (Damono 1979:3-4). 

Watt (dalam Damono 1964:300-305) menyatakan fungsi sosial sastra 

sepertinya merupakan efek karya sastra pada dataran penikmat. Pembaca termasuk 

golongan yang menjadi sasaran karya sastra. Pembaca yang mampu memanfaatkan 

karya sastra, tentu memiliki makna tersendiri. Idaman setiap zaman pun berbeda-beda 

dalam menikmati sastra. Watt menyatakan bahwa setiap masyarakat memiliki idola 

terhadap karya sastra.  

2.2.2.2 Sastra sebagai Cermin Masyarakat 

Cermin itu benda yang tembus pandang. Cermin dapat memantulakan cahaya. 

Sastra itu juga sebuah cermin. Membaca sastra, sama halnya sedang bercermin diri 

sejak awal, kehadiran kritikus sastra, krtikus sosiologi sastra telah memperhatikan 
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sastra dan cermin. Sastra yang indah, karena mampu mencerminkan dunia sosial 

secara estetis (Endaswara, 2011:169). 

Sastra merupakan bagian dari kehidupan karena sebagai permata sosial, ia 

mencerminkan keadaan masyarakat dan kehidupan budaya pada suatu zaman tertentu. 

Sastra merupakan ekspresi penghayatan dan pengalaman batin si pencerita (atau pun 

pengarang) terhadap masyarakat dalam suatu situasi dan waktu tertentu. Didalamnya 

dilukiskan keadaan kehidupan sosial suatu masyarakat, ide-ide, nilai-nilai kejadian-

kejadian yang membangun cerita, serta bahasanya, mencerminkan kehidupan suatu 

masyarakat pada suatu masa, sehingga sastra berguna untuk mengenal masyarakat 

dan zamanya (Zulfanur 1996: 132).  

Hal penting dalam sosiologi sastra ialah konsep cermin (mirror). Dalam kaitan 

ini, sastra dianggap sebagai mimesis (tiruan) masyarakat. Kendati demikian sastra 

tetap diakui sebagai sebuah ilusi atau khayalan dari kenyataan. Dari sini, tentu sastra 

tidak semata-mata menyodorkan fakta secara mentah. Sastra bukan sekadar copy 

kenyataan, melainkan kenyataan yang telah ditafsirkan. Kenyataan tersebut bukan 

jiplakan yang kasar, melainkan kenyataan yang telah direfleksi halus dan estetis 

(Endaswara 2003:78). 

Persamaan struktur mensyaratkan keberadaan karya sastra dengan 

mensyaratkan keberadaan karya sastra dengan masyarakat sebagai dua gejala yang 

memiliki kualitas otonom dengan cirinya masing-masing. Persamaan dan kesejajaran 
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yang dimaksudkan jelas bersifat metafora sebab secara empiris definitif masyarakat 

tidak bisa dibatasi secara pasti, seluruh alam semesta di tempat manusia hidup di 

dalamnya yaitu masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, karya sastra dalam bentuk faktual 

sebagai naskah dapat dibatasi sesuai dengan genre yang dimaksudkan. Bahkan 

sebuah karya dapat dipegang dan ditaruh di rak buku. Manusia menciptakan 

masyarakat, demikian juga sastra. Pada gilirannya manusia merupakan bagian yang 

esensial dari ciptaan-ciptaan tersebut. Pada gilirannya masyarakat bersifat mental, 

kehidupan manusia dicirikan oleh karaterologi, sedangkan sastra bersifat ideal, 

kehidupan tokoh-tokohnya dicirikan oleh karakterisasi (Ratna 2007:289-290). 

Salah satu paradigma dalam memandang karya sastra menganggap bahwa karya 

sastra adalah produk budaya dan sebagai produk budaya karya sastra mencerminkan 

ataupun merepresentasikan realitas masyarakat sekitarnya dan pada zamannya. 

Dengan asumsi itu, karya sastra hanya mencerminkan jiwa zamanya saja. 

Representasi dan cermin merupakan satu rekayas, bukan yang sebenarnya, hanya 

tempelan-tempelan terhadap peristiwa masa lalu sehingga perlu ditafsirkan, dimaknai 

kembali, ataupun dibaca ulang (Susanto 2012:32-33). 



38 
 

 
 

 



 
 

38 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi sastra 

yang nantinya digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan kehidupan homoseksual 

dan tanggapan mengenai kehidupan homoseksual dalam novel Pria Terakhir. Teori 

sosiologi sastra dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa teori ini mengkaji hubungan 

karya sastra dengan masyarakat yang dikembangkan oleh Ian Watt dengan 

menitikberatkan sastra sebagai cermin masyarakat.  

Sosiologi sastra ini untuk menjelaskan kehidupan homoseksual yang dialami 

Bobi dan Dydy dan sikap orang-orang di sekitar mengenai hubungan mereka dalam 

novel Pria Terakhir. Kajian kehidupan homoseksual ini akan memberikan gambaran 

kehidupan homoseksual yang dialami Bobi dan Dydy dan sikap orang-orang di 

sekitar mengenai hubungan homoseksual yanng mereka jalanin. Kehidupan 

homoseksual yang dialami Bobi dan Dydy dan sikap orang-orang di sekitar mereka 

mengenai hubungan Bobi dan Dydy. Dalam hal ini sosiologi sastra yang 

dikembangkan oleh Ian Watt dengan menitikberatkan sastra sebagai cerminan 

masyarakat berperan dalam mengungkapkan kehidupan homoseksual dalam novel 

Pria Terakhir karya Gusnaldi. 
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3.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran utama penelitian ini adalah pendeskripsian kehidupan homoseksual 

menggunakan kajian sosiologi sastra. Penelitian ini akan mendeskripsikan kehidupan 

homoseksual yang dialami Bobi dan Dydy dan mendeskripsikan sikap orang-orang di 

sekitar Bobi dan Dydy mengenai hubungan mereka. Kedua hal tersebut akan dikaji 

menggunakan sosiologi sastra yang dikembangkan oleh Ian Watt yang 

menitikberatkan pada sastra sebagai cerminan masyarakat. 

 
3.3 Data dan Sumber Data Penelitian 

Data yang digunakan pada penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder. Data primer yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah bagian-

bagian teks novel Pria Terakhir yang dirasa oleh peneliti menunjukkan kehidupan 

homoseksual Bobi dan Dydy dan bagian teks yang menujukan sikap orang-orang di 

sekitar Bobi dan Dydy, sedangkan data sekunder yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu buku-buku yang berisi gambaran kehidupan homoseksual dan buku-buku 

sosiologi sastra. Data-data ini akan dijadikan untuk mengungkap kehidupan 

homoseksual.  

Sumber data primer penelitian ini berupa novel Pria Terakhir karya Gusnaldi. 

Tebal novel tersebut secara keseluruhan yaitu 374 halaman yang diterbitkan oleh 

penerbit idola Qta cetakan I tahun 2009, sedangkan, sumber data sekunder penelitian 

ini berupa buku-buku yang berisi informasi mengenai sosiologi sastra dan 
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homoseksual. Buku-buku yang digunakan, yaitu, pengatar sosiologi sastra karya 

Faruk, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra karya Nyoman Kutha Ratna, 

Memberi Suara pada yang Bisu karya Dede Oetomo, Sosiologi Suatu Pengantar karya 

Soerjono Soekanto dan Sosiologi Edisi Keenam karya Paul B Harton dan Chester L. 

Hunt. Selain buku- buku yang sudah disebutkan di atas masih banyak buku-buku lain 

yang bisa digunakan sebagai sumber data sekunder. Buku yang memuat sosiologi 

sastra dan homoseksual akan digunakan peneliti sebagai acuan dalam penelitian ini.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong 

2010:216) dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film. Pengumpulan data 

merupakan langkah yang akan berpengaruh pada langkah-langkah berikutnya sampai 

pada tahap penarikan simpulan. Diperlukan teknik yang tepat agar data yang 

diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenaran, keakuratan, dan relevansi. 

Pendokumentasian dalam penelitian ini dilakukan dengan mencatat bagian-bagian 

teks yang memperlihatkan kehidupan homoseksual yang dialami Bobi dan Dydy dan 

sikap orang-orang di sekitar Bobi dan Dydy mengenai kehidupan homoseksual yang 

mereka jalanin dalam novel Pria Terakhir karya Gusnaldi. Hasil pendokumentasian 

kemudian dicatat sebagai data. Dalam data yang dicatat itu disertakan kode sumber 

datanya untuk mengecek ulang terhadap sumber data ketika diperlukan dalam rangka 

analisis data. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan untuk menganalisis novel Pria Terakhir karya 

Gusnaldi adalah teknik deskriptif kualitatif. Teknik diskriptif digunakan untuk 

menguraikan permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian ini, sehingga 

diperoleh pembahasan yang lebih terperinci. Teknik kualitatif diskriptif bertujuan 

untuk menggungkap semua masalah yang telah diungkapkan dalam rumusan masalah 

yaitu (1) Bagaimana kehidupan homoseksual yang dialami Bobi dan Dydy dalam 

novel Pria Terakhir karya Gusnaldi, (2) Bagaimana sikap orang-orang di sekitar Bobi 

dan Dydy mengenai hubungan mereka dalam Novel Pria Terakhir karya Gusnaldi. 

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis sehingga permasalahan yang menjadi 

topik dalam penelitian ini dapat terselesaikan. 

3.6 Langkah-langkah Penelitian 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam prosedur penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Membaca novel Pria Terakhir karya Gusnaldi secara keseluruhan dari awal 

sampai akhir secara berulang-ulang. 

2. Melakukan pendokumentasian teks-teks yang memperlibatkan kehidupan 

homoseksual yang dialami Bobi dan Dydy dan sikap orang-orang di sekitar 

Bobi dan Dydy mengenai hubungan mereka dalam novel Pria Terakhir karya 
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Gusnaldi 

3. Menganalisis data. 

4. Membuat simpulan dari seluruh analisis. 
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BAB IV 

KEHIDUPAN HOMOSEKSUAL DALAM NOVEL PRIA TERAKHIR KARYA 

GUSNALDI 

Bab ini menjawab masalah pada rumusan masalah: pertama, fenomena 

kehidupan homoseksual dalam novel Pria Terakhir karya Gusnaldi berdasarkan 

fenomena kehidupan homoseksual maka dapat diketahui latar belakang yang 

menyebabkan mereka menjadi seorang homoseksual, kategori homoseksual, tipe 

homoseksual, bentuk seksual, dan pengakuan diri. Menggunakan sosiologi Ian Watt 

yang menitikberatkan sastra sebagai cerminan maka akan dilihat fenomena kehidupan 

homoseksual seperti penyebab homoseksual, kategori homoseksual, tipe 

homoseksual, bentuk seksual, dan pengakuan diri para pelaku homoseksual dalam 

novel dengan fenomena kehidupan homoseksual yang berada di masyarakat. Kedua, 

mengungkapkan sikap orang-orang disekitar Bobi dan Dydy dalam novel Pria 

Terakhir karya Gusnaldi.  

4.1 Fenomena Kehidupan Homoseksual yang dialami Bobi dan Dydy dalam 

novel Pria Terakhir karya Gusnaldi 

Kehidupan homoseksual yang dalam penelitian ini akan mengungkapkan 

kehidupan pelaku homoseksual, seperti penyebab, kategori, tipe, bentuk seksual, dan  

cara menjalani hidup dengan kepura-puraan. 
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4.1.1 Penyebab Homoseksual  

Kehidupan homoseksual dalam penelitian ini mengungkap kehidupan para 

pelaku homoseksual yang terdapat dalam novel. Terdapat tiga tokoh dalam novel 

yang mengalami homoseksual, yaitu Bobi, Dydy dan Harry. Meskipun terdapat tiga 

tokoh tetapi hanya dua tokoh yang dijadikan fokus cerita dalam novel, karena 

kehidupan kedua tokoh tersebut penting diangkat sebagai penelitian. Kedua tokoh 

tersebut yaitu Bobi dan Dydy. Kehidupan pelaku homoseksual dalam penelitian akan 

mengungkapkan kehidupan pribadi pelaku untuk mengetahui penyebab yang 

menjadikan mereka homoseksual. Berdasarkan pandangan Kartono mengenai 

penyebab homoseksual yang telah diuraikan pada bab dua, maka akan diungkap 

penyebab homoseksual dalam diri pelaku homoseksual dalam novel Pria Terakhir 

karya Gusnaldi. 

(a) Hormon 

Semenjak kecil sosok Bobi telah merasa bahwa dirinya memiliki perbedaan 

dengan ini teman-teman pria. Hal tersebut dalam terlihat pada kutipan berikut ini: 

Dydy senang sekali main mobil-mobilan. Sementara, Bobi kecil sebenarnya 
tidak suka dengan mainan tersebut. Bobi akan berpura-pura senang bermain 
dengan Dydy demi menyenangkan hatinya. Padahal Bobi melirik ke arah 
boneka lucu milik Joy, kakak Dydy. Ingin rasanya bermain dengan boneka 
Joy, tapi Dydy pasti akan mengejeknya dan tidak akan mengajaknya 
bermain. Bobi tidang ingin kehilangan Dydy dan tak ingin bermain dengan 
anak yang lain. Ia hanya mau bermain dengan Dydy saja (PT:33). 
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Pada kutipan tersebut terungkap bahwa Bobi lebih menyukai mainan anak 

perempuan dibandingkan dengan mainan anak laki-laki. Kesukaan Bobi memainkan 

mainan anak perempuan menunjukan sifat feminim. Sifat tersebut yang Bobi rasakan 

berbeda dengan teman laki-lakinya. Perasaan Bobi yang merasa berbeda dengan 

teman laki-lakinya menunjukan pergulatan batinnya mengenai kepribadian Bobi 

sebenarnya. Pergulatan batin Bobi merupakan salah satu bukti bahwa Bobi telah 

mengalami homoseksual semenjak kecil.  

Dalam bukunya psikologi abnormal dan abnormalitas seksual Kartono 

(1989:248) menyebutkan salah satu penyebab homoseksual adalah 

ketidakseimbangan hormon-hormon seks dalam tubuh seseorang. Sifat feminim pada 

diri Bobi menunjukan bahwa adanya ketidakseimbangan hormon dalam tubuh Bobi. 

Hal tersebut dipertegas dengan kutipan di bawah ini: 

“orientasi seks seperti ini bukan pilihanku. Ini sudah terjadi sejak aku 
dilahirkan. Meski aku harus mengeluarkan darah dan air mata, hal itu tidak 
akan mengubah apa pun. Inilah diriku yang sebenarnya, Dy.” (PT:104). 

Kata-kata orientasi seks seperti ini bukan pilihanku. Ini sudah terjadi sejak 

aku dilahirkan menegaskan bahwa Bobi merasakan kesadaran dia tidak sama dengan 

laki-laki pada umumnya diranah seksualitas.  

Keberlanjutan dari perasaannya tersebut menyebabkan rasa tertarik pada 

sesama jenis. Dia tertarik pada teman kecilnya yanng bernama Dydy. Bagai gayung 

bersambut ketertarikan Bobi mendapat sikap positif dari Dydy. Dydy pun merasa 
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nyaman dengan Bobi sehingga seolah-olah Dydy merespon baik ketertarikan Bobi. 

Hal tersebut tercermin pada kutipan dibawah ini: 

Dydy pun tak ingin kehilangan Bobi. Hanya Bobi seorang yang bisa tahan 
menghadapi tingkah lakunya. Hanya dengan Bobi saja Dydy bisa bermanja-
manja tanpa diledek oleh Bobi (PT:34). 

Pada kutipan tersebut terdapat ungkapan hanya Bobi seorang yang bisa tahan 

menghadapi tingkah lakunya, hal tersebut menunjukan respon balik Dydy terhadap 

perasaan Bobi.  

Kesadaran Bobi terhadap perbedaan dirinya dengan anak laki-lakinya menurut 

Troiden (dalam Siahaan 2009:51-52) Bobi berada dalam tahap pertama dalam proses 

pengakuan diri sebagai seorang homoseks. Tahapan pertama yang disebut dengan 

Sensitization, tahapan dimana seorang menyadari bahwa dirinya berbeda dengan dari 

laki-laki lain.  

Orientasi seksual semenjak kecil pada Bobi juga di alami oleh Melkyz. 

Pengakuan mengenai homoseksual, Melkyz ungkapkan dalam bentuk Blog. Berikut 

kutipan yang menunjukan bahwa Melkyz telah mengalami homoseksual semenjak 

kecil: 

gw ngerasain suka ama cowok sejak umur 5 tahun, udah tertarik kalo ngeliat 
cowok cakep, gw ga ngada-ngada, tapi emang itu kenyataannya! 
banyak orang beranggapan kalo gay itu menular, jadi gay karena pergaulan, 
tapi gw? gw udh gay dari kecil.. 
gw baru sadar setelah umur gw 18 tahun, ternyata dulu itu kalo gw ngeliat 
cowok cakep terus malu-malu, itu udah tanda-tanda kalo dari kecil gw udah 
ga normal.. (Error! Hyperlink reference not valid.) 
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Pada kutipan di atas terdapat kesamaan yang di rasakan Bobi dan Melkyz. 

Kesamaannya yaitu telah merasakan suka pada sesama jenis pada usia dini. Perasaan 

suka dengan sesama jenis diusia lima tahun menunjukkan bahwa penyebab 

homoseksual yang dialami oleh Melkyz adalah ketidakseimbangan hormon pada 

tubuhnya.  

Menurut Heru seorang pengamat homoseks di Semarang mengungkapkan 

bahwa homoseksual yang disebabkan oleh hormon-hormon yang tidak seimbang 

seperti yang dialami Bobi, pada kenyataannya ada juga yang seperti Bobi tetapi 

prosentasinya sedikit. Menurut Heru kebanyakan homoseksual yang berada di 

komunitas semarang disebabkan oleh traumatik saat kecil dan masalah ekonomi.  

(b) Pergaulan  

Menurut Kartono (1989:248) pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak 

menguntungkan bagi perkembangan seksual yang normal merupakan salah satu 

penyebab seseorang menjadi homoseksual. Bila kita telaah lingkungan itu subjek 

yang pasif sehingga kecil kemungkinan lingkungan itu mempengaruhi seseorang. 

Hanya saja, di dalam lingkungan terdapat pergaulan, hubungan timbal balik antar 

teman dalam pergaulan tersebutlah yang dapat mempengaruhi seseorang. Dalam 

novel ini terdapat hubungan timbal balik antara Bobi dan Dydy yang abnormal. Hal 

tersebut terlihat pada kutipan dibawah ini: 

“Bob, hati-hati di jalan, ya! jangan ngebut!” pesan Dydy sebelum ia 
membuka pintu mobil. 
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“Oke, Dydy! Makasih ya..” 

“Oke, deh. Sama-sama..” sebelum Dydy keluar dari mobil, tiba-tiba saja ia 
mendaratkan sebuah ciuman di pipi kanan Bobi (PT:64). 

Pada kutipan di atas dapat diketahui Dydy mencium pipi kanan Bobi. 

Ciuman yang dilakukan Dydy merupakan bentuk perilaku abnormal dalam pergaulan 

sesama pria. Dalam pergaulan sesama pria di Indonesia, bentuk ucapan perpisahan 

sesama pria pada umumnya ditunjukan dengan berjabat tangan, bukannya dengan 

sebuah ciuman seperti yang dilakukan oleh Dydy ke Bobi.  

Pergaualan yang tidak sewajarnya sesama Pria ditunjukan dengan perlakuan-

perlakuan aneh Dydy ke Bobi. Perlakuan aneh tersebut ditunjukan dengan ciuman 

bibir dan pelukan mesra ketika mereka akan berpisah. Hal tersebut dapat dilihat pada 

kutipan berikut ini: 

Bobi belum sempat menyelesaikan kalimatnya, ketika secara mendadak 
Dydy mendaratkan sebuah ciuman ke bibirnya. Dalam hitungan detik 
keduanya sudah saling berpelukan dengan bibir yang saling menyatu......... 
“oke, Bobi, waktuku enggak banyak. Sudah ditungguin teman-teman 
lain..sampai ketemu lagi ya.”(PT:73). 

Pada kutipan di ketahui bahwa Dydy akan pergi meninggalkan Bobi dan 

sebuah ciuman bibir merupakan bentuk ucapan perpisahan yang mereka lakukan.  

Lambat laun hubungan persahabatan Bobi dan Dydy menjadi lebih intim dan 

menjadi hubungan kekasih sesama jenis. Perhatian, kasih sayang dan sifat sabar Bobi 

lah yang akhirnya meyakinkan Dydy untuk menjalin hubungan sesama jenis. Salah 

satu bentuk perhatian Bobi ke Dydy ditunjukannya saat Dydy mengalami 
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keterpurakan masalah ekonomi dalam keluarganya. Hal tersebut tampak pada kutipan 

berikut ini: 

“Aduh Dy, kamu jangan bicara seperti itu. Jangan putus asa dalam hidup. 
Kalau kamu bicara begitu, aku jadi semakin mikiran kamu. Kamu adalah 
temanku, kamu tidak boleh menderita. Kamu harus siap dengan segala 
resiko yang menghadang. Kamu akan sukses dalam kalau kamu mau 
berusaha. Oke, Dy!” Bobi berusaha memberikan semangat untuk Dydy 
(PT:76). 

Pada kutipan teresebut merupakan bentuk semangat Bobi untuk Dydy yang 

sedang merasa gagal dengan usahanya. Perhatian seperti itulah yang membuat Dydy 

semanagat dalam menjalankan usahanya.  

Bentuk perhatian Bobi membuat Dydy merasa nyaman dan yakin dalam 

menjalankan segala kehidupan dunia. Perasaan nyaman Dydy atas perhatian Bobi 

tampak pada kutipan berikut ini: 

“Sikap dan perhatian kamu lebih mulia dari perempuan mana pun yang 
pernah kutemui. Percayalah sayang, aku akan selalu mencintai kamu. Aku 
tidak akan bisa berbagi dengan siapa pun atau jatuh cinta kepada siapa pun 
lagi, selain kamu,” bisik Dydy dengan mesra (PT:135). 

Ungkapan Sikap dan perhatian kamu lebih mulia dari perempuan mana pun 

yang pernah kutemui menunjukan rasa nyaman Dydy terhadap perhatian Bobi, 

sedangkan ungkapan cinta yang diucapkan Dydy menunjukan perasaan cinta Dydy 

yang semakin dalam terhadap Bobi. 
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Kehadiran Bobi tak hanya membuatnya semangat untuk hidup akan tetapi juga 

membuatnya kembali bersemangat dalam hubungan cinta. Bobi mengerti apa yang 

Dydy mau. Hal tersebut tertampak pada kutipan sebagai berikut: 

“Kamu membuatku kembali merasakan api cemburu, kangen, dan marah 
karena terlalu posesif ingin memiliki kamu seorang diri. Sekarang kamu 
memang telah menjadi milikku, tapi aku pengen kamu mengulangi kata-kata 
mesra yang akan menguatkan hatiku,” ujar Dydy dengan hati-hati (PT:306). 

Pada kutipan tersebut dapat diketahui bahwa semangat cinta Dydy mulai 

tumbuh dikarena Bobi yang selalu ada untuknya dan mencintainya dengan tulus.  

Sikap mengalah Bobi ketika ada permasalahan diantara hubungan mereka, 

membuat Dydy merasa nyaman dalam menjalankan hubungan sesama jenis. Sikap 

mengalah Bobi tampak pada kutipan berikut ini: 

“Sifat kita sangat berbeda, Dy! Kamu bagaikan api yang selalu berkobar. 
Bila aku menyemburkan minyak ke arahmu, pasti kamu akan terbakar habis 
tak bersisa. Ha...Ha...Ha.. (PT:134). 

Pada kutipan di atas menunjukan sikap mengalah Bobi merupakan salah satu 

cara untuk menyeimbangi sifat Dydy. Hal tersebut dilakukan Bobi untuk menjaga 

keharmonisan hubungannya. 

Menurut Heru yang merupakan salah satu pengamat homoseks di Semarang 

mengungkapkan bahwa seseorang yang menjadi homoseksual yang disebabkan oleh 

pergaulan maka pada awal hubungan maka akan timbul sifat pemberontakan pada diri 

orang tersebut. Sifat pemberontakan tersebut merupakan bentuk ketidaksiapan dengan 

statusnya sebagai seorang homoseksual. Hal tersebut pula yang dirasakan oleh Dydy 
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terhadap Bobi pada awal hubungan mereka. Ada perasaan membuatnya merasa jijik 

karena pada saat itu Dydy belum siap dengan hubungannya. Namun sejalannya waktu 

Bobi mampu membuatnya yakin jika cinta sejati Dydy adalah dirinya. Ketulusan 

cinta Dydy terhadap Bobi terungkap ketika ia menjelaskan hubungannya bersama 

Bobi kepada Intan. 

 “Dulu, aku tidak pernah menyangka kejadiannya akan seperti ini. Aku tidak 
menyangka bisa terlibat cinta dengan Bobi. Awalnya kukira aku sekadar 
menyanyanginya sebagai sahabat. Tapi, Bobi sudah sangat baik dan telah 
menunjukkan cinta padanya, Intan. Terserah kamu mau bilang aku seorang 
gay. Aku tak peduli. Yang kutahu, aku tak bisa berpura-pura lagi jadi 
sahabatnya. Aku tak bisa membohongi diriku. Aku mencintainya!” (PT:218). 

Pada kutipan di atas dapat diketahui perasaan Dydy yang begitu dalam 

terhadap Bobi. Dydy bahkan sudah tak memperdulikan lagi perasaan Intan ketika 

menyadari suaminya telah menjadi homoseksual. Perasaan tak perduli Dydy 

menunjukan cinta Dydy ke Bobi lebih besar dari pada cintanya terhadap Intan. 

4.1.2 Kategori Homoseksual 

Berdasarkan status hubungan dan keterimaan terhadap orientasi seksual yang 

dialami Bobi dan Dydy maka dapat diketahui hubungan homoseksual mereka masuk 

dalam kategori homoseksual apa, yang telah dijelaskan pada bab II mengenai kategori 

homoseksual. 

(a) Closed Coupled. 
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Hubungan cinta sesama jenis yang dijalani oleh Bobi dan Harry selama 

bertahun-tahun menunjukkan suatu hubungan yang serius. Keseriusan hubungan 

tersebut menunjukan hubungan yang dijalani Bobi dan Harry termasuk dalam 

kategori closed coupled. Keseriusan hubungan mereka dilandasi karena mereka sadar 

dan dapat menerima orientasi seksual mereka. Hal tersebut tersirat pada kutipan 

berikut: 

“Harry...sepertinya aku sudah memikirkan masak-masak tentang hubungan 
kita. Kurasa ini saat yang tepat untuk mengakhirnya. Aku tidak ingin orang 
lain berprasangka buruk karena hubungan kita yang selalu dekat. Aku takut 
mereka akan berpikir, kesuksesan yang kuraih ada hubungannya sama 
kamu...” tutur Bobi panjang lebar (PT:52). 

Pada kutipan diatas dapat diektahui Bobi mengunngkapkan keinginannya 

untuk berpisah dengan Harry. Meskipun, hubungan yang mereka lalui serius akan 

tetapi Bobi tak dapat menlanjutkannya karena Bobi tak ingin bila orang memandang 

kesuksesannya merupakan bantuan dari Harry. Alasan perpisahan yang diungkap oleh 

Bobi secara tidak langsung menunjukan bahwa hubungan mereka sebagai sepasang 

sesama jenis tidak ada masalah. Ketidakadaan masalah mengenai orientasi seksual 

menunjukan bahwa hubungan mereka termasuk dalam kategori homoseksual closed 

coupled. 

Hubungan cinta antara Bobi dan Dydy di masa tua hinggan mereka harus 

terpisah oleh maut menunjukan bahwa hubungan mereka merupakan kategori closed 

coupled. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut: 
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“I love you, Dy!” ucap Bobi lemah, nyaris tak terdengar. Setetes airmata di 
kedua sudut mata Bobi. Saking sedihnya, Dydy pun tak kuasa membendung 
tangisnya. “I love you, too, Bobi.” Bisik Dydy. “Oh, tidak! Bob, bangun! 
Bangun! Tolong, jangan tinggalkan aku...” Dydy mengguncang-guncangkan 
tubuh Bobi. Tapi, tubuh Bobi diam. Kaku. Tak bergerak. Bobi telah pergi. 
Membawa pergi cintanya (PT:344). 

Pada kutipan di atas dapat diketahui betapa kuat cinta mereka, hal tersebut 

tampak ungkapan cinta mereka. Kuatnya cinta mereka menunjukan bahwa mereka 

dapat menerima orientasi seksual mereka. 

(b) Disfuctional  

Hubungan pada masa awal yang dijalani Bobi dan Dydy termasuk dalam 

kategori disfuctional karena pada masa awal hubungan Dydy masih belum nyaman 

dengan orientasi seksualnya. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut: 

“Dydy, kamu sedang mikirin apa, sih? Kamu menyesal kita pergi ke sini?” 
tanya Bobi dengan suara lembut seraya meraih tangan Dydy. 

“Aduh, Bob, aku enggak menyesal dengan kepergian kita ini!” jawab Dydy 
dengan nada kesal. Dengan gerakan kasar ia menarik tanganya dari 
genggaman Bobi (PT:91). 

Langkah Dydy menarik tangannya dari genggaman tangan Bobi menunjukkan 

bahwa Dydy masih risih bila harus mendapat perlakuan mesra dari sesama jenis. Hal 

tersebut menunjukan bentuk ketidaknyamanan Dydy terhadap hubungan sesama jenis 

dengan Bobi. Hubungan pacaran Dydy dan Bobi dengan bukti rasa ketidaknyamanan 

Dydy pada awal hubungan merupakan kategori homoseksual disfuctional. 

(c) Open Coupled 
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Kategori homoseksual open coupled merupakan kategori dimana seorang 

homoseks yang hidup dengan pasangan homoseksnya akan tetapi salah satu dari 

mereka menjalani huungan lain di luar hubungan homoseks mereka. Hal tersebut 

tejadi pula pada hubungan Bobi dan Dydy ketika Dydy memtuskan untuk selingkuh 

dengan seorang wanita, berikut kutipannya: 

“Iya, jujur, aku mau berhubugan dengannya agar bisnisku lebih lancar. 
Memang ini jahat. Tapi, aku enggak punya pilihan. Aku malu kalau terus 
menerus membebani kamu, Sayang.” (PT:333). 

Perselingkuhan yang dilakukan Dydy karena ia tidak ingin selalu bergantung 

pada Bobi akan tetapi cara yang ia lakukan malah menyakati hati Bobi. Alasan 

perselingkuhan Dydy menunjukan bahwa sebenarnya cinta Dydy ke Bobi begitu 

tulus.  

4.1.3 Tipe Homoseksual 

Tipe homoseksual ditentukan oleh Soekanto berdasarkan kalangan 

homoseksual mereka. Kalangan homoseksual yang dialami oleh pasangan Bobi dan 

Dydy, termasuk dalam tipe Klik-klik karena Dydy memiliki istri wanita yaitu Intan. 

Cinta Bobi dan Dydy terjalin disaat Dydy telah memiliki istri dan anak. Berikut 

kutipan yang menunjukan cinta segita Bobi, Dydy dan Intan: 

“Dydy kamu harus tetap berlaku adil sama istrimu. Apalagi terhadap kedua 
anakmu. Aku sama sekali tidak menginginkan keluargamu hancur hanya 
karena kehadiranku dalam hidupmu. Aku akan selalu berdoa agar 
keluargamu utuh. Seutuh hatiku untuk kamu, sayang. Percayalah Dydy, aku 
manusia dewasa! Aku punya cara berpikir dan cara bercinta yang berbeda, 
bukan seperti anak remaja yang baru mengenal cinta.” (PT:137). 
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Pada kutipan di atas dapat diketahui bahwa Bobi menasehati Dydy agar dia 

tetap bersikap adil dengan istrinya, yaitu Intan. Rasa ketidakinginan Bobi bila 

keluarga Dydy hancur menunjukan Bobi bisa menerima cinta segita tersebut. 

4.1.4 Bentuk Seksual 

Pada kaum Homoseksual menurut Oetomo (2003:45) pada gay, dikenal teknik 

mastrubasi mutual, fellatio (seks oral), koitus interfemoral dan “gesek-

gesek”(frottage), serta koitus genito-anal (semburit). Menurut Dianawati (2003:70-

71) Oral seks adalah melakukan rangsangan dengan mulut organ seks pasangannya, 

atau mempermainkan alat kelamin pasangannya dengan menggunakan mulut. Anal 

seks adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan memasukan penis kedalam 

anus atau anal. Kedua bentuk seksual tersebut merupakan bentuk seksual yang sering 

dilakukan oleh kaum homoseksual.  

Dalam berhubungan seksual dalam kaum homoseksual menurut penelitian 

Rokhmansyah (2010:68-69) terdapat beberapa istilah mengenai posisi mereka dalam 

melakukan hubungan seksual. Istilah–istilah tersebut yaitu: Gay bottom, merupakan 

istilah untuk menyebutkan seorang homoseksual yang orientasi seksualnya sebagai 

penerima kasih sayang pasangannya atau objek sodomi. Gay top merupakan istilah 

untuk menyebutkan seorang homoseksual yang orientasi seksualnya sebagai pemberi 

kasih sayang atau yang melakukan sodomi. Selama menjalin hubungan, Bobi dan 

Dydy sering melakukan hubungan seksual untuk melepaskan hasrat cinta mereka. 
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Dari berbagai kutipan hubungan seksual dilakukan Bobi dan Dydy, maka dapat 

diketahui hubungan seksual seperti apa yang Bobi dan Dydy lakukan, berikut 

kutipannya: 

Kedua pria tersebut saling memangut dan melumat bibir masing-masing 
dalam waktu yang cukup lama. Tangan Bobi dengan gesit melucuti seluruh 
kancing kemeja Dydy. Dalam waktu singkat tak pun benang yang menutupi 
tubuh mereka. Kini, mereka berdiri saling menghimpit. Bobi, menciumi 
leher Dydy disertai desahan kecil yang membuat Dydy kian bergairah. Dydy 
menggiring Bobi ke ranjang dan langsung menindihnya (PT:133).  

Pada kutipan di atas dapat diketahui Bobi dan Dydy sedang melakukan 

hubungan seksual. Tangan Bobi yang melucuti menunjukkan pada awal permaian 

seks Bobi yang mengendalikan tetapi setelah kenikmatan dan gairah nafsu memuncak 

gantian Dydy mengendali permaian seks tersebut. Dydy menggiring Bobi keranjang 

dan langsung menindihnya menunjukan jika posisi Bobi berada di bawah atau sebagai 

penerima kasih saying, sedangkan Dydy berposisi top atau pemberi kasih sayang.  

Bobi pun mengambil inisiatif dan mulai mencium bibir Dydy. Tampaknya 
Dydy pun mulai merasa rileks dan terbawa suasana. Mereka pun saling 
melumat dan memagut bibir masing-masing. Tak lama kemudian Bobi 
berdiri dan menarik tangan Dydy. Ia mengiring Dydy menuju kamar tidur 
(PT:164). 

Pada kutipan di atas dapat diketahui Bobi dan Dydy memulai hubungan 

seksual mereka dengan ciuman, untuk menumbuhkan hasrat cinta mereka. Pada 

kutipan dapat diketahui pula Bobi menjadi pengendali dalam permainan seks mereka.  

Tak sampai setengah jam kemudian, tubuh Bobi dan Dydy terhempas 
kembali di atas ranjang. Bobi membalikan tubuhnya menghadap Dydy dan 
mencium keningnya. “Kamu seksi banget, Dy! Ucapnya nakal. Ternyata 
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kata-kata nakal Bobi membuat Dydy lebih beringas. Ia menciumi dada Bobi 
dengan rakus dan membuat Bobi mendesah nikmat (PT:194). 

Pada kutipan di atas dapat diketahui Bobi dan Dydy melakukan hubungan 

seksual dalam bentuk anal seks yaitu hubungan seksual yang dilakukan dengan 

memasukan penis kedalam anus atau anal. Hal tersebut dibuktikan saat Bobi 

membalikan tubuhnya menghadap Dydy. Membalik menghadap Dydy menunjukan 

bahwa sebelumnya posisi Bobi membelakangi Dydy.  

Hubungan seksual yang dilakukan Bobi dan Dydy tidak hanya mereka lakukan 

di tempat tidur melainkan di berbagai tempat. Berikut kutipan tempat yang dijadikan 

Bobi dan Dydy dalam melakukan hubungan seksual: 

Kali ini Dydy menjawab permintaan Bobi dengan mendorongnya hingga 
telentang di atas sofa. Tanpa menunggu lebih lama, Bobi segera melumat 
bibir Dydy. Mereka saling melancarkan ciuman dan sentuhan mesra dan 
menggoda. Dengan gesit Bobi melucuti pakaian Dydy dan melepaskan 
pakainnya sendiri. Mereka bergumul dalam gelora cinta dan gairah membara 
di ruang tengah (PT:193). 

Pada kutipan di atas dapat diketahui latar tempat hubungan seksual mereka 

yaitu sofa yang berada di ruang tengah.  

Dydy mengelus paha Bobi. Dan, belaian tangan Dydy membuat jantung 
Bobi berpacu lebih cepat. Saat lampu merah menyala, ia menghentikan 
mobilnya dan mencium bibir Dydy. Untung jalanan agak sepi dan kaca 
mobil Bobi sangat gelap. Mereka tak peduli lagi dengan keadaan sekitar dan 
berciuman dengan mata terpejam (PT:265). 

Pada kutipan di atas menunjukan mereka melakukan ciuman dalam sebuah 

mobil dengan waktu yang singakat. Hal tersebut menunjukan dalam jangka waktu 

berapa pun mereka bisa melampiaskan hasrat cinta mereka. 
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Semburan air hangat dari shower membasahi tubuh telanjang mereka. 
Keduanya kembali saling melumat bibir dan berusa memberikan kenikmatan 
pada pasangannya (PT:274). 

Pada kutipan tersebut dapat diketahui Bobi dan Dydy sedang memadu kasih 

di dalam kamar mandi.  

4.1.5 Menjalani Hidup dengan Kepura-puraan 

Kehidupan homoseksual di Indonesia dengan nilai-nilai ketimuran menganggap 

bahwa hubungan sesama jenis merupakan hal yang tabu dan terlarang. Bagi kalangan 

yang kontra terhadap hubungan sesama jenis, akan menganggap bahwa hubunngan 

sesama jenis merupakan hal yang salah dan dosa, anggapan seperti itu telah 

membentuk sebuah perilaku mendasar dalam diri dan lingkungan. Hal tersebut akan 

mengakibatkan suatu ancaman sosial bagi kaum homoseksual, ancaman tersebut bisa 

dalam bentuk pelecehan dan hinaan terhadap kaum mereka. Ancaman seperti itu 

menjadikan para kaum homoseksual enggan untuk membuka diri dan akhirnya 

mereka menutup diri mengenai homoseksual. Langkah menutup diri pun dilakukan 

para pelaku homoseksual guna menghindari stigma negatif dari masyarakat. Menurut 

Elliot (dalam Siahaan 2009:38-40) Para penyimpang sering di satu sisi selalu 

berusaha agar tidak terkena sanksi negatif dari kontrol sosial. Di sisi lain, mereka 

harus berhadapan dengan stigma sebagai penyimpang. Mereka belajar menerima 

anggapan orang lain terhadap hubungan mereka. Melalui beberapa teknik pengaturan 

yang digunakan sesuai dengan bentuk penolakan tertentu dari lawan penyimpang. 
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 Dalam novel Pria Terakhir karya Gusnaldi para pelaku homoseksual yaitu 

Bobi dan Dydy juga melakukan langkah kepura-puraan mengenai orientasi seksual 

mereka. Langkah kepura-puraan Bobi dan Dydy merupakan bentuk menutup diri 

mereka dari masyarakat. Menurut Siahaan (2009:38-40) terdapat lima teknik 

menutupi penyimpangan, dan yang dilakukan Bobi dan Dydy dalam Hal tersebut 

mereka lakukan dengan alasan pertama yaitu menghindari stigma negatif dari 

masyarakat sekitarnya, karena apa bila masyarakat sekitar mengetahui orientasi 

seksual mereka maka akibatnya karir dan kehidupan mereka akan hancur. Kedua, 

menjaga hubungan cinta mereka. Tanpa adanya orang yang mengetahui hubungan 

cinta mereka maka hubungan yang mereka jalin tak akan terusik dan hubungan 

mereka akan berjalan dengan baik. Berbagai cara pun mereka lakukan untuk menjaga 

hidup pribadi mereka masing-masing dan menjaga hubungan cinta mereka. 

4.1.5.1 Kepura-puraan dalam Menjalani Kehidupan 

Menurut Elliot (dalam Siahaan 2009:38-40) Para penyimpang sering di satu sisi 

selalu berusaha agar tidak terkena sanksi negatif dari kontrol sosial. Di sisi lain, 

mereka harus berhadapan dengan stigma sebagai penyimpang. Mereka belajar 

menerima anggapan orang lain terhadap mereka. Melalui beberapa teknik pengaturan 

yang digunakan sesuai dengan bentuk penolakan tertentu dari lawan penyimpang. 

Para pelaku homoseksual, yaitu Bobi dan Dydy yang hidup dalam lingkungan. 
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Berlatar belakang pekerjaan yang banyak berinteraksi dengan orang-orang 

penting membuat Bobi, Dydy dan Harry harus menutupi orientasi seksual. Hal 

tersebut mereka lakukan demi menjaga karir dan kehidupan pribadi mereka.  

Dydy senang sekali main mobil-mobilan. Sementara, Bobi kecil sebenarnya 
tidak suka dengan mainan tersebut. Bobi akan berpura-pura senang bermain 
dengan Dydy demi menyenangkan hatinya. Padahal Bobi melirik ke arah 
boneka lucu milik Joy, kakak Dydy. Ingin rasanya bermain dengan boneka 
Joy, tapi Dydy pasti akan mengejeknya dan tidak akan mengajaknya 
bermain. Bobi tidang ingin kehilangan Dydy dan tak ingin bermain dengan 
anak yang lain. Ia hanya mau bermain dengan Dydy saja (PT:33). 

Pada kutipan tersebut terungkap bahwa Bobi lebih menyukai mainan anak 

perempuan dibandingkan dengan mainan anak laki-laki. Kesukaan Bobi memainkan 

mainan anak perempuan menunjukan sifat feminim. Sifat tersebut yang Bobi rasakan 

berbeda dengan teman laki-lakinya. Dalam masyarakat perilaku normal adalah 

perilaku yang sesuai dengan pemikiran masyarakat. Menurut masyarakat Sifat 

feminim seorang anak laki-laki merupakan bentuk penyimpangan atau bentuk 

ketidaknormalan. Adapun perilaku yang dimiliki Bobi merupakan perilaku yang tak 

sesuai dengan pemikiran masyarakat. Menyadari sikapnya menyimpang dari 

pemikiran masyarakat, maka dari itu Bobi mengubah sikap feminim menjadi sikap 

maskulin. Sepertinya yang dijelaskan pada bab II mengenai cara menutup diri, 

perubahan sikap Bobi yang mengubah sikap feminim menjadi sikap maskulin 

termasuk dalam kategori keempat, yaitu berubah menjadi nonpenyimpang. Menurut 

Elliot (dalam Siahaan 2009:38-40) para penyimpang sering di satu sisi selalu 

berusaha agar tidak terkena sanksi negatif dari kontrol sosial. Sama halnya yang 
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dilakukan oleh Bobi, langkah mengubah perilaku menyimpang menjadi 

nonpenyimpang dikarenakan menghindari sanksi negatif yang berupa ejekan dari 

teman.  

Sikap maskulin yang dilakukan Bobi berlangsung hingga dewasa. 

Penampilannya dibuat dengan menyakinkan sehingga tak banyak orang yang 

mengetahui homoseksualnya.  

Dunia luar tak pernah tahu sisi lain dari kehidupan Bobi. Dan, untungnya 
orang pun tak pernah usil untuk mencari tahu. Sebab, ia selalu tampil dan 
membawa diri sebagai sosok pria normal pada umumnya. Ia melakukan 
semua itu karena terbentur dengan budaya timur yang masih mengharamkan 
laki-laki berprilaku feminim (PT:15-16). 

Pada kutipan di atas dapat diketahui kalau lelaki berpenampilan maskulin 

lebih mudah diterima oleh masyarakat. Demi menambah sikap maskulin, Bobi pun 

mengisap rokok. Merokok dalam kebiasaan masyarakat Indonesia merupakan 

indentifikasi seorang lelaki yang maskulin. Selain menambah maskulin, merokok 

juga membuat Bobi merasa nyaman bila berhubungan dengan lingkungannya. Berikut 

kutipannya : 

Baru setelah selesai makan, mereka pun mulai menyulut rokok dan 
mengobrol lagi dengan santai (PT:47). 

Pada kutipan di atas rokok membuat Bobi menutupi sifat feminimnya 

dihadapan Dydy pada pertemuan pertama mereka.  

Setelah menghirup kopi yang disuguhkan Intan dan menghabiskan empat 
batang rokok, Bobi pamit pulang (PT:63). 
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Pada kutipan di atas dapat diketahui bila Bobi merokok saat berkunjung di 

rumah Dydy. Dengan merokok sifat feminim pada diri Bobi pun tertutupi sehingga 

Bobi dapat mengobrol santai di rumah Dydy.  

Ehm, Intan sepertinya tidak suka dengan kedatangankku, batin Bobi. Namun 
Bobi memilih tak ambil pusing atas sikap Intan yang terkesan kurang sopan. 
Ia mulai menyalakan sebatang rokok seraya menunggu kepulangan Dydy 
(PT:182). 

Pada kutipan di atas dapat diketahui sifat Intan yang ketus membuatnya 

merasa tak nyaman, rokok pun dapat membuat Bobi merasa tenang.  

Penampilan Bobi yang maskulin ditambah dengan fisik tubuh tinggi dan 

berparas tampan membuat Bobi digilai oleh banyak wanita. Namun, Bobi yang 

memiliki orientasi seksual membuatnya tak bisa merasakan cinta dari lawan jenisnya. 

Sikap wanita yang terkadang berlebihan pada Bobi membuatnya merasa sedikit tak 

nyaman. Bobi yang memilki sifat lembut membuatnya tak tega bila berperilaku kasar 

kepada mereka sehingga Bobi mencoba bersikap baik pada wanita-wanita yang 

mencintainya. Berikut kutipan sikap Bobi yang membuat orang berpikir kalau Bobi 

seorang playboy. 

Hanya saja Bobi tak tega bila harus bersikap kasar pada mereka. Alhasil, 
Bobi pun tetap berusaha bersikap baik dan berusaha tidak memberikan 
harapan terlalu jauh. Akibatnya dari sikapnya, banyak orang berpikir Bobi 
adalah seorang playboy yang doyan gonta-ganti pasangan. Padahal tak satu 
pun wanita tersbut yang mendapatkan simpati darinya (PT:37).  

Pada kutipan di atas dapat diketahui sikap bobi yang tidak mengiyakan dan 

menidakan pada mereka membuatnya mendapat julukan playboy dari sebagian orang. 
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Secara tidak langsung julukan tersebut membantunya dalam menutupi orientasi 

seksualnya.  

Sebuah pernikahan dengan seorang wanita pernah Bobi jalanin tetapi 

pernikahan tersebut tak berlangsung lama, hanya dua tahun prnikahan tersebut tejalin. 

Perpisahan harus terjadi karena alasan ketidakcocokan antara Bobi dan Istrinya. 

Berikut kutipan penjelasan Bobi mengenai pernikahannya.  

“Aku sudah pisah baik-baik dengan mantan istriku, Dy” jawab Bobi tanpa 
basa-basi. 

“Aku dan dia sudah tidak ada kecocokan lagi. Ada banyak perbedaan di 
antara kami dan tidak ada jalan keluarnya, dy.” (PT:46)  

Pada kutipan di atas dapat diketahui penyabab perceraian Bobi dengan 

istrinya yaitu tidak adanya kecocokan lagi antara Bobi dan istrinya.  

4.1.5.2 Menjaga Hubungan Cinta Bobi dan Dydy 

Cinta yang Bobi bangun bersama Dydy merupakan cinta yang serius, maka dari 

itu mereka berusaha untuk mempertahankan hubungan mereka. Berbagai cara pun 

mereka lakukan untuk menutupi hubungan mereka. Langkah menutupi hubungan 

mereka lakukan karena mereka tak ingin menyakiti hati orang sekitarnya dan menjaga 

reputasi pekerjaan mereka. 

4.1.5.2.1 Menjaga Hubungan Ketika Pacaran 

Dydy yang masih berstatus suami membuat Bobi tak bisa leluasa menemui 

Dydy, maka dari itu mereka harus melakukan berbagai cara menutupi hubungan 
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mereka. Berbagai cara pun dilakukan agar hubungan mereka tetap berjalan tanpa 

harus menyakiti orang lain, berikut cara-cara Bobi dan Dydy menutupi hubungan 

cinta mereka yang tampak pada kutipan sebagai berikut. 

(a)  Memberi Nada Dering Khusus 

Sebagai seorang arsitek terkenal di Jakarta, pastilah membuat Bobi menjadi 

sibuk maka dari itu akan banyak orang yang menghubunginya. Untuk membedakan 

pekerjaan dan hubungan pribadinya, Bobi sengaja memberikan nada berbeda pada 

nomor yang berhubungan dengan masalah pribadinya. Salah satunya masalah 

percintaannya. Nada dering khusus diberikan Bobi pada dua sosok Pria yang telah 

mengisi hatinya, yaitu Harry dan Dydy. Berikut kutipan yang menunjukan bahwa 

Bobi memberikan nada dering khusus untuk Harry dan Dydy: 

Ponsel berdering dan Bobi tak memperdulikannya. Ia bisa tahu dari nada 
deringnya siapa yang menelpon. Ia sedang berusaha menghubunginya saat 
ini. Bobi sudah bisa menebak apa yang diinginkan pria itu sehingga merasa 
perlu menelponnya (PT:27). 

Ungkapan Ia bisa tahu dari nada deringnya siapa yang menelpon 

menunjukan bahwa Bobi telah memberikan nada dering khusus untuk Harry. Hal 

tersebut menunjukan adanya hubungan khusus antara Bobi dan Harry. 

Nada dering yang berbeda pun dilakukan Bobi terhadap panggilan dari Dydy. 

Memilih lagu favorit untuk Dydy menunjukan rasa cinta yang lebih dari Bobi untuk 

Dydy. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut: 
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Ponsel Bobi berdering dengan cukup keras. Ia langsung mengangkatnya 
ketika mendengar nada deringnya. Bobi sengaja memilih nada dering khusus 
untuk menandai datangnya panggilan telepon dari Dydy. Sebuah lagu R&B 
favoritnya (PT:37-38). 

Pada kutipan di atas dapat diketahui bahwa Bobi sengaja memilih lagu 

favoritnya untuk nada panggilan Dydy. Kalimat Ia langsung mengangkatnya ketika 

mendengar nada deringnya menunjukan bahwa Bobi begitu antusias untuk menerima 

telpon Dydy, hal tersebut menunjukan perasaan lebih yang dirasakan Bobi.  

(b) Mengubah Kebiasaan Diri 

Mengubah kebiasaan diri harus Bobi lakukan untuk menjaga hubungannya 

bersama Dydy. Berikut kutipan yang menunjukan kebiasaan yang diubah oleh Bobi.  

Satu lagi kebiasaan baru Bobi yaitu mengendarai sendiri mobilnya tanpa 
menggunakan jasa sopir kantor. Bobi lebih sering menyuruh sopirnya 
mengambil cuti atau menyuruh membersihkan garasi dan pekerjaan sepele 
lainnya (PT:55). 

Kebiasaan Bobi yang menggunakan jasa sopir harus diubahnya karena 

setelah menjalin hubungan dengan Dydy, Bobi sering jalan bareng dengan Dydy 

menggunakan mobil Bobi. Dengan mengendarai mobil sendiri maka sopirnya tak 

akan mengetahui hubungan yang dijalanin oleh Bobi dan Dydy.  

Tidak menggunakan barang yang biasa mereka pakai bersama pun, dilakukan 

demi menjaga perasaan anak-anak Dydy, Prita dan Laura.  

Bahkan mereka mengikat kisah cinta itu dengan sepasang cincin emas 
dengan tulisan 25 12 DD. Tapi demi menjaga perasaan kedua puterinya, 
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Dydy dan Bobi sengaja tidak mengenakan cincin tersebut. Bobi takut Prita 
dan Laura akan mencurigai hubungan mereka (PT:293). 

Cincin pengingkat yang merupakan sebuah barang spesial untuk hubungan 

mereka, harus dilepas selama mereka memutuskan hidup bersama. Pengorbanan 

tersebut dilakukan untuk menghindari rasa curiga dari Laura dan Prita. 

(c) Menjadi Seorang Om untuk Prita dan Laura 

Sikap Bobi yang maskulin ditambah dengan sifat baiknya membuat keluarga 

Dydy tak menaruh rasa curiga mengenai kedekatan hubungan Bobi dan Dydy, karena 

yang mereka tahu hubungan Bobi dan Dydy adalah sahabat. Berikut kutipan sikap 

baik Bobi terhadap kelurga Dydy:  

Ketika Bobi dan Dydy masuk ke ruang tamu, Intan tak mau keluar dari 
kamarnya. Tapi, Bobi pura-pura tidak tahu. Ia justru mendekati Prita dan 
mencoba mengajaknya bicara. Bobi berusaha mencari topik obrolan yang 
menarik bagi gadis kecil seusianya. Bobi memang pintar memainkan 
sandiwara ini. Dalam semenit bercinta dengan Dydy penuh gairah, dan 
semenit kemudian bersikap seperti seorang teman yang baik (PT:168). 

Pada kutipan tersebut Bobi sengaja mendekati anak-anak Dydy untuk 

menarik perhatian dari anak-anak Dydy. Mendekati anak-anak Dydy, Bobi bersikap 

seperti kakak sehingga dengan mudah Bobi mendekati anak-anak Dydy. Dengan 

mendekati anak-anak Dydy maka Bobi dapat sesering mungkin bermain ke rumah 

Dydy tanpa ada rasa curiga dari anak-anak Dydy. 

(d) Bersikap Adil kepada Intan 
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Usaha bersikap adil dengan memberikan rasa cinta adil terhadap Intan 

merupakan usaha keras yang Dydy lakukan agar Intan tak curiga dengan 

kedekatannya bersam Bobi. Dikatakan usaha keras karena setelah menjalin hubungan 

dengan Bobi, tak ada lagi perasaan Dydy untuk Intan.  

“Dydy kamu harus tetap berlaku adil sama istrimu. Apalagi terhadap kedua 
anakmu. Aku sama sekali tidak menginginkan keluargamu hancur hanya 
karena kehadiranku dalam hidupmu. Aku akan selalu berdoa agar 
keluargamu utuh. Seutuh hatiku untuk kamu, sayang. Percayalah Dydy, aku 
manusia dewasa! Aku punya cara berpikir dan cara bercinta yang berbeda, 
bukan seperti anak remaja yang baru mengenal cinta.” (PT:137). 

“Kamu jangan pernah mencoba bertindak tidak adil terhadap orang yang 
kamu cintai, terutama keluargamu. Karena itu bisa menjadi bumerang bagi 
kehidupan kita......” (PT:138). 

Pada kutipan di atas menunjukan sikap Bobi begitu perhatian terhadap 

keluarga Dydy. Bobi begitu mencintai Dydy akan tetapi ia tak ingin hubungan ini 

membuat keluarga Dydy hancur, maka dari itu Bobi menyarankan agar Dydy 

bersikap adil terhadap Intan. Langkah tersebut diambil guna menjaga keharmonisan 

keluarga Dydy. Dengan adanya keharmonisan keluarga Dydy maka dari itu tak akan 

ada masalah untuk hubungan Bobi dan Dydy. 

(e) Mengubah Nama Bobi di Phonebook 

Mengubah nama Bobi menjadi nama seorang wanita merupakan langkah usaha 

Dydy untuk menjaga perasaan Intan.  

“Hei, jangan panggil aku sayang! Kamu enggak mikir gimana kalau Intan 
mendengarnya. Perlu kamu tahu, aku harus lebih berhati-hati sekarang! 
sepertinya Intan membaca SMS kamu semalam. Besoknya ia menyindirku 
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dengan menyebut-nyebut nama Laras.” Sahut Dydy dengan suara setengah 
berbisik (PT:185). 

Pada kutipan di atas diketahui nama Bobi diubah menjadi nama Laras. 

Langkah mengubah nama yang dipilih Dydy cukup berhasil menjaga perasaan Intan 

karena dengan nama Laras, Intan tak mengetahui kalau selingkuhan Dydy merupakan 

seorang pria.  

4.1.5.2.2 Menjaga Hubungan Ketika Hidup Bersama 

Setelah Intan meninggal kehidupan Dydy pun semakin terpuruk. Dalam 

keterpurukan tersebut Bobi hadir memberikan memberikan perhatian lebih dengan 

cara mengajak Dydy tinggal bersama di rumahnya. Hidup bersama dalam satu atap 

membuat hubungan Dydy semakin dekat akan tetapi hubungan tersebut tak bisa 

mereka umbar seenak mereka karena ada Laura dan Prita, maka dari itu Bobi dan 

Dydy melakukan berbagai cara untuk menutupi hubungan mereka. Berikut cara 

menutup diri yang di lakukan Bobi dan Dydy untuk menjaga hubungan mereka 

selama hidup bersama: 

(a) Membuat Connecting door 

Hidup bersama dalam satu atap membuat waktu bersama Bobi dan Dydy 

berkurang, maka dari itu Bobi sengaja membuat connecting door untuk menjaga 

keharmonisan cinta mereka, hal tersebut pada kutipan berikut: 

Kamar Dydy yang bersebelahan dengan kamar Bobi dihubungkan dengan 
connecting door tersembunyi. Mereka tak ingin anak-anak mengetahui 
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hubungan asmara itu. “Dydy, sayang, aku merancang kamar ini untuk 
menjaga kenyamanan kamu. Aku ingin kita tetap senang di rumah ini. Jujur, 
aku tidak mau ceroboh untuk urusan saat ini. Kita harus menjaga perasaan 
anak-anak!” (PT:270). 

Pada kutipan di atas dapat diketahui langkah Bobi menutupi hubungan 

mereka saat tinggal bersama yaitu dengan membuat sebuah pintu yang dapat 

menghubungkan kamar Dydy dan Bobi. Sehingga saat mereka ingin mengumbar 

kemesraan mereka dapat menemui di salah satu kamar mereka. Dengan pintu khusus 

tersebut maka anak-anak Dydy tak akan mengetahui bila mereka sering tidur 

bersama.  

(b) Menjadi seorang ayah untuk Prita dan Laura 

Bersikap sebagai teman telah membuat Bobi dekat dengan Dydy. Kini sikap 

sebagai teman tersebut menjadi sikap sebagai seorang ayah. Hal tersebut sengaja 

dilakukan Bobi untuk meyakinkan anak-anak Dydy jika Bobi bisa memberikan 

kebahagian kepada mereka. 

.....Di meja ini memang tidak ada seorang ibu yang mendampingi kalian. 
Namun, percayalah kami berdua akan mencoba menjadi ayah sekaligus ibu 
untuk kalian. Kami akan mengusahakan yang terbaik untuk masa depan 
kalian. Jadi, mulai sekarang kalian punya dua orang ayah. Ha...Ha....” Bobi 
berusaha meraih hati anak-anak dengan tulus (PT:270). 

 

Mengunakan nama Laras di phonebook masih dilakukan Dydy untuk 

menutupi hubungannya dengan Bobi. Hal tersebut ia lakukan lagi untuk menjaga 

perasaan kedua anaknya, yaitu Laura dan Prita.  
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Dydy juga lebih berhati-hati dan tidak pernah lagi meninggalkan ponselnya 
di sembarang tempat. Ponsel itu selalu dibawanya kemana pun ia pergi 
(PT:282). 

Pada kutipan di atas dapat diketahu bahwa Dydy semakin berhati-hati dalam 

meninggalkan ponselnya. Dan langkah yang dipilih Dydy adalah membawa 

ponselnya kemana pun ia pergi. 

(c) Memilih Kamar yang Berbeda 

Liburan sekolah anak-anak telah datang, Bobi berencana mengajak mereka 

untuk berlibur ke Bali. Kota Bali dipilih Bobi karena Bali memiliki pemandangan 

pantai yang indah. Keindahan tersebut dapat menimbulkan rasa segar untuk pikiran 

Bobi dan kedua anaknya Dydy, selain itu Bali merupakan kota kenangan antara Bobi 

dan Dydy. Saat menginap di sebuah hotel, Bobi sengaja memilih dua kamar untuk 

menjaga hubungan homoseksnya bersama Dydy. Satu kamar untuk Laura dan Prita, 

satu kamar lagi untuk Bobi dan Dydy.  

Bobi telah memesan dua buah vila untuk mereka berempat. Satu vila akan ia 
tempati bersama Dydy, dan satu lagi untuk Laura dan Prita (PT:297). 

Pemilihan kamar terpisah membuat Bobi dan Dydy bebas melampiaskan hasrat 

cinta mereka. Dengan kamar terpisah pula, anak-anak tak akan mengetahui apa yang 

sedang Bobi dan Dydy lakukan.  

(d) Bersuara Pelan 
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Bersuara pelan saat mengobrolkan sesuatu yang bersangkutan mengenai 

hubungan mereka. Merupakan bentuk cara menutupi diri yang dilakukan Bobi dan 

Dydy.  

 “Dy, seindah apa pun sunset itu, api tetap saja melambangkan kesedihan. 
Mengapa begitu, ya? Tanya Bobi pada Dydy secara tiba-tiba. 
“Ya...mungkin karena dia tak mau berpisah dengan bumi yang indah ini. 
Sementara matahari juga ingin selalu menerangi bumi. Jadi, aku pun tidak 
mau kamu tinggalin, Sayang!” bisik Dydy. Dydy takut keduanya putrinya 
mendengar percakapan mesra mereka. Dan, Bobi tersenyum senang 
mendengar jawaban Dydy (PT:313). 

Pada kutipan di atas Bobi dan Dydy sedang membicarakan suatu hal yang 

romantis dengan cara berbisik. Hal tersebut menunjukan ada rasa takut dalam diri 

Bobi dan Dydy, karena jika mereka bersuara keras maka anak-anak akan mendengar. 

Jadi untuk menjaga perasaan anak-anak, Bobi dan Dydy akan menggunakan suara 

pelan saat mengobrolkan hubungan mereka.  

4.2 Sikap Orang-orang di Sekitar Bobi dan Dydy Mengenai Hubungan Mereka 

Dalam Novel Pria Terakhir Karya Gusnaldi 

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai sikap orang-orang sekitar Bobi 

dan Dydy yang mengetahui hubungan homoseksual yang mereka jalanin. Ada tujuh 

tokoh yang tahu mengenai hubungan homoseksual Bobi dan Dydy. tujuh tokoh yaitu, 

Harry, Intan, Bi Inah, Prita dan Laura, Fani, dan Kevin. Sikap yang mereka berikan 

pun berbeda-beda, ada sikap positif dan ada pula sikap negatif. Berikut analisa sikap 

ketujuh tokoh dalam novel mengenai hubungan homoseksual Bobi dan Dydy. 
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4.2.1 Sikap Positif 

(a) Intan 

Perasaan anak-anak mereka harus Intan jaga karena Intan tak ingin anak-anak 

mereka melihat pertengkaran orang tuanya. Bagi Intan anak-anak adalah segalanya 

sehingga Intan tak ingin anak-anaknya mengetahui jika ayah mereka seorang 

homoseksual, hal tersebut tampak pada kutipan berikut: 

Dan, sesungguhnya Intan berusaha keluar dari lingkaran kesedihan ini. Ia 
berjanji pada dirinya untuk iklas menerima keadaan suaminya. Intan ingin 
kembali meneruskan kehidupannya bersama Prita dan Laura. Hanya mereka 
berdua-lah yang membuatnya tetap tegar menghadapi badai dalam rumah 
tangganya (PT:228). 

Pada kutipan di atas terlihat kasih sayang Intan terhadap kedua anaknya 

begitu besar. Kedua anaknya lah yang membuatnya bisa menerima keadaan Dydy.  

Demi menjaga keutuhan keluarganya Intan mencoba menerima keadaan Dydy. 

Intan yakin perbedaan orientasi seksual Dydy bisa diubah maka dari itu Intan berjanji 

akan selalu bersama Dydy untuk menyelesaikan masalah ini. Berikut kutipan yang 

menunjukan keterimaan Intan mengenai hubungan Dydy: 

Meski hatinya hancur berkeping-keping. Intan jatuh kasihan pada suaminya. 
Ia merasa Dydy adalah korban dari situasi yang kurang menguntungkan. 
Intan tak bisa sepenuhnya menyalahkan Dydy, ia merasa ikut andil atas 
peristiwa yang menimpa suaminya....“sudahlah, Dy! Jangan ngomong apa-
apa lagi. Kita akan cari jalan keluarnya bersama-sama,” ujar Intan lembut 
(PT:221). 

Akibat terlalu sering memikirkan hubungan Dydy dan Bobi membuat Intan 

jatuh sakit tetapi ia tak memperdulikan rasa sakit dalam tubuhnya. Intan merasa kuat 
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untuk menjalani hidupnya. Semua itu ia lakukan untuk Laura dan Prita. Berikut 

kutipan yang menunjukan pengorbanan Intan untuk kedua anaknya: 

Intan mengalami pendarahan yang cukup serius. Ada infeksi di dinding 
rahimnya. Menurut dokter, stres adalah salah satu faktor pemicu terjadinya 
hal ini (PT:200). 

Pada kutipan tersebut menunjukan kesedihan yang dialami Intan 

membuatnya mengidap penyakit infeksi di dinding rahimnya. Penyakit tersebut 

diakibatkan oleh stres yang dialami Intan karena memikirkan hubungan Dydy dan 

Bobi.  

Melihat Intan yang jatuh sakit hati Dydy pun merasa bersalah dengan 

tindakannya terhadap Intan. Demi menebus rasa bersalanya maka dari itu Dydy 

merawat dan menjaga Intan. Kebersamaan Dydy dengan Intan yang semakin dekat 

dalam beberapa hari tersebut menimbulkan lagi hasrat cinta Dydy terhadap Intan. 

Cinta yang diberikan Dydy sekarang berbeda dengan cinta yang pernah dirasakannya 

dulu. Perubahan cinta Dydy dikarenakan hubungannya dengan Bobi. 

Intan tak menyangka Dydy bisa berbuat sekasar itu. Ia merasa seolah baru 
saja diperkosa oleh suaminya sendiri. Sama sekali tak ada cinta dalam 
percintaan mereka barusan. Peristiwa itu menorehkan luka batin yang 
semakin dalam di hatinya (PT:208). 

Pada kutipan tersebut terlihat perubahan sikap Dydy yang membuat Intan 

tersakiti. Rasa sakit dalam dirinya tak dapat ia ungkapkan, memendam perasaan sakit 

yang bisa Intan lakukan dalam menghadapi segala masalahnya.  
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Memendam rasa sakit dalam hatinya berakibat pada fisiknya semakin lemah. 

Penyakit infeksi rahim yang diidap oleh Intan semakin jadi-jadi. Berikut kutipan yang 

menunjukan penyakit Intan semakin parah: 

“Aku sangat berterima kasih, karena kalian berdua telah menolongku. Aku 
tahu kalian berdua saling mencintai, tapi aku harap kalian tidak melupakan 
Prita dan Laura. Mereka masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya. 
Aku ingin kalau kalian bisa merawat mereka dengan baik. Aku merasa 
nafasku sudah tak panjang lagi. Aku ingin memastikan bahwa Prita dan 
Laura berada dalam asuhan orang yang tepat,” tutur Intan dengan mata 
berkaca-kaca (PT:256). 

Pada kutipan tersebut dapat diketahui penyakit Intan semakin parah, 

penyakit tersebut membuatnya takut akan masa depan anak-anaknya. Di saat detik-

detik terakhir nafas Intan meminta kepada Bobi dan Dydy untuk menjaga Prita dan 

Laura. Permintaan Intan kepada Bobi dan Dydy menunjukkan jika Intan bisa 

menerima hubungan Dydy dengan Bobi secara iklas. 

(b) Pembantu Bobi  

Di rumah Bobi tinggal bersama pembantunya. Tak ada keluarga yang 

menemani Bobi. Kesendirian Bobi membuat bi Inah, pembantu Bobi. Merasa sedih, 

karena orang sebaik Bobi harus hidup dalam kesenpian tanpa seorang teman dekat. 

Dan, ketika Dydy hadir dalam kehidupan Bobi, bi Inah merasa senang karena Dydy 

mampu memberikan senyum dalam bibir Bobi. Berikut kutipan yang menunjukan 

kebahagian bi Inah ketika melihat hubungan Bobi dan Dydy. 

“Oke, my dear! Anything for you, darling!”. Dan, bibir Bobi mendarat 
dengan penuh kelembutan di atas bibir Dydy. Mereka berdua memang tak 
canggung lagi mengumbar kemesraan di rumah itu. Hal itu bahkan sudah 
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menjadi pemandangan Bi Inah sehari-hari. Wanita paruh baya itu ikut 
merasa senang, Bobi kembali menemukan kebahagiannya. Meskipun dengan 
seorang pria sekali pun. Bi Inah sangat prihatin tatkala melihat Bobi hidup 
dalam kesepian tanpa seorang teman dekat (PT:226). 

Kemesraan yang di umbar oleh Dydy dan Bobi di hadapan bi Inah 

membuatnya tak merasakan jijik terhadap hubungan mereka karena rasa sayang dan 

kasihan bi Inah terhadap Bobi lebih besar dari segalanya. Bi Inah bahagia karena 

tuannya yang baik hati telah menemukan cintanya, meskipun berjenis kelamin sama.  

Kebahagian bi Inah semakin bertambah ketika Prita, Laura dan Dydy 

meramaikan rumah Bobi. Rumah yang dulu begitu sepi kini menjadi ramai karena 

kecerian anak-anak Dydy. Berikut kutipan yang menunjukan kebahagian bi Inah: 

Bi Inah sangat gembira. Pembantu yang sudah bekerja 15 tahun bersama 
Bobi itu terharu melihat tuannya sekarang memiliki sebuah keluarga baru. 
Walau bi Inah tahu hubungan Dydy dan Bobi sebagai sepasang kekasih, 
ternyata hal itu tetap tidak akan mengurangi rasa hormatnya. Baginya, yang 
penting Bobi tak hidup sendiri lagi (PT:267). 

Pada kutipan tersebut dapat diketahui bi Inah dapat menerima hubungan 

Bobi dan Dydy karena bagi bi Inah kebahagian Bobi adalah segalanya. Kebahagian 

pada diri bi Inah menunjukan sikap positif. 

(c) Anak-anak Dydy 

Sikap yang diberikan oleh anak-anak Dydy saat mengetahui hubungan Dydy 

dan Bobi merupakan sikap positif karena mereka menyadari kebahagian sang ayah 

adalah bersama Bobi. Mereka pun tak membenci Bobi karena bagi anak-anak rasa 

sayang yang diberikan oleh Bobi kepada mereka merupakan kasih sayang yang tulus. 
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Meskipun ada rasa tak nyaman pada awal mereka mengetahui hubungan Bobi dan 

Dydy tetapi seiring berjalannya waktu mereka dapat menerima hubungan Bobi dan 

Dydy. Berikut beberapa kuitipan yang menunjukan keterimaan anak-anak Dydy, 

mengenai hubungan Bobi dan Dydy:  

Alangkah kagetnya Prita saat melihat sebuah frame perak foto dengan 
tulisan yang digrafir di pinggirnya. Ada tulisan I love you forever. Dan, foto 
yang terpajang dalam frame itu adalah foto ayahnya. Beberapa penggalan 
peristiwa yang terjadi belakangan ini semakin menguatkan dugaan Prita. 
Bobi dan Dydy saling mencintai (PT:338). 

Pada kutipan tersebut dapat diketahui perasaan kaget Prita ketika mengetahui 

hubungan Bobi dan Dydy. 

Namun ada sedikit perasaan aneh di hatinya ketika mengamati kemesraan 
ayahnya dan Bobi. Sayangnya, Prita tidak bisa menemukan penyebabnya. 
Ah, tapi di balik keanehan hubungan ayahnya dan Bobi, Prita tetap 
menyayangi Bobi. Ia telah memberikan banyak hal dalam hidupnya. Apalagi 
sejak ibunya meninggal (PT:291). 

Pada kutipan di atas terlihat perasan aneh pada diri Prita mengenai hubungan 

ayahnya tetapi rasa aneh tersebut tertutup oleh rasa sayangnya terhadap Bobi dan 

Dydy. 

Apa yang Prita rasakan ternyata juga dialami oleh Laura dan keluarga besar 
mereka lainnya. Namun, mereka memilih menutup mata dan telinga. 
Kenyataan itu mungkin sulit untuk diterima, tapi mereka tak punya pilihan 
lain. Bobi dan Dydy sepertinya tak terpisahkan lagi. Prita, Laura dan 
keluarga mereka harus belajar menerima kenyataan tersebut dengan lapang 
dada (PT:337-338). 
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Pada kutipan di atas dapat diketahui bila keluarga besar Bobi dan Dydy 

mencoba menerima dengan hubungan cinta Bobi dan Dydy. Mencoba menerima yang 

dilakukan oleh keluarga besar Bobi dan Dydy merupakan bentuk sikap positif.  

Bukan hanya menerima hubungan Bobi dan Dydy tetapi dukungan pun Prita 

berikan untuk hubungan mereka. Dukungan sengaja diberikan karena Prita tak ingin 

melihat Bobi dan Dydy terpuruk dalam kesedihan. Prita ingin mengembalikan 

kecerian yang seperti dulu. Berikut kutipan yang menunjukan dukungan Prita 

terhadap hubungan Bobi dan Dydy: 

“Ayolah, yah! Temui Om Bobi. Kasihan dia belum pulih benar. Kita harus 
memberikan dukungan dan kasih sayang agar dia cepat sembuh. Ayah 
enggak boleh egois. Prita ngerti perasaan Ayah, tapi sampai kapan Ayah 
akan begini terus? Bujuk Prita untuk kesekian kalinya. “Ayah...” lanjut Prita. 
Sebenarnya Prita sudah tahu tenatng hubungan Ayah dan Om Bobi.” 
(PT:339). 

Pada kutipan di atas dukungan yang diberikan Prita berbentuk ajakan untuk 

Dydy menemui Bobi. Dukungan yang diberikan Prita merupak bentuk sikap positif 

terhadap hubungan homoseksual.  

 “Jujur, untuk pertama kali, Prita enggak mampu menerimannya. Hati Prita 
berontak. Tapi, Prita juga tak berdaya. Prita tak berdaya menghancurkan apa 
yang sudah terjalin antara Ayah dan Om Bobi. Sekarang, Prita mencoba 
untuk iklas.” Ucap Prita seraya meremas bahu ayahnya. “karena itu Prita 
mohon, ayah juga iklas. Jangan menutup diri seperti ini, ayah harus tegar. 
Prita yakin, om Bobi akan memaafkan apa pun kesalahan yang telah ayah 
perbuat. Itu karena Prita bisa merasakan dia sangat mencintai ayah.” 
“Oh...maafkan, ayah sayang!” cetus Dydy seraya menangis sesegukan dalam 
pelukan Prita (PT:339-340). 
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Pada kutipan di atas dapat terlihat dukungan Intan terhadap hubungan 

ayahnya dan Bobi dengan cara meyakinkan Dydy bahwa hubungan cinta mereka akan 

baik-baik saja.  

Prita dan laura bahagia, keadaan rumah sepertinya sudah kembali normal. 
Meski ada yang berbeda. Kini, mereka harus membiasakan diri melihat 
kemesraan yang terjadi antara ayahnya dan Bobi. Awalnya mereka merasa 
malu dan risih. Namun, Prita dan adiknya berupaya mengesampingkan 
perasaan mereka demi kebahagaian ayahnya. Kebahagian Bobi juga tentunya 
(PT:342). 

Setelah Bobi meninggal, dukungan Prita sangat membantu Dydy, yang 

sedang terpuruk karena kehilangan cintanya, yaitu Bobi. Berikut kutipannya: 

Prita semakin merana melihatnya. Ia sedih melihat ayahnya tersiksa. Tiba-
tiba ia bergerak untuk mencari pakaian Bobi yang sering diciumi ayahnya. 
Dulu, Prita tak sengaja pernah melihat Dydy menciumi pakaian Bobi sambil 
menangis. Setelah menemukan pakaian Bobi, Prita segera membawanya ke 
rumah sakit. Ia meletakkan pakaian itu dalam genggaman tangan ayahnya. 
Mungkin pakaian itu bisa menjadi pengobat rindu ayahnya pada Bobi. Benar 
saja. Tak lama kemudian Dydy membuka matanya, tanganya meraba 
pakaian tersebut dengan gerakan lemah (PT:357). 

Pada kutipan tersebut terlihat dukungan Intan terhadap Bobi dengan cara 

memberikan pakaian Bobi kepada Dydy untuk pengobatan rindu Dydy terhadap Bobi.  

Setelah kepergian Bobi dan Dydy, dukungan Prita terhadap hubungan mereka 

masih ia berikan. Dukungan hubungan tersebut ditunjukan ketika Prita menjelaskan 

hubungan Bobi dan Dydy kepada keluarga besar. 

“Kepergian Bobi dan ayah membuat kita belajar banyak hal. Belajar akan 
arti cinta yang sesungguhnya. Ketika cinta itu singgah di hati manusia, tak 
seorang pun bisa mengelaknya. Begitu pula yang terjadi pada Bobi dan ayah. 
Meskipun bagi sebagian orang cinta mereka terlarang, namun mereka 
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membuktikan bisa hidup bahagia dengan cinta yang mereka miliki,” ujar 
Prita menjawab pertanyaan beberapa anggota keluarganya tentang hubugan 
Bobi dan Dydy. “Kami tak pernah menjauhi Bobi dan ayah karena jalinan 
cinta mereka. Cinta itu perasaan tertinggi dalam jiwa manusia. Manusia tak 
bisa hidup tanpa cinta,” lanjut Prita. Penjelasan Prita tadi menjawab semua 
teka-teki tentang hubungan Bobi dan Dydy selama ini. Memang tak semua 
keluarga besar mereka bisa menerima kenyataan itu. Namun, Prita juga tak 
memaksakan hal itu pada mereka. Biarlah Bobi dan ayahnya beristirahat 
dengan tenang di alam sana. Prita hanya tak ingin keluarga mereka 
membicarakan keburukan Bobi dan Dydy di belakangnya. Bagaimana pun ia 
sangat menyayangi mereka berdua. Prita tak ingin kenangan indah Bobi dan 
Ayahnya dirusak oleh hal-hal seperti itu (PT:370-371). 

Pada kutipan tersebut Prita menjelaskan hubungan Bobi dan Dydy secara 

jelas. Kejelasan tersebut sengaja diungkap oleh Prita karena Prita tak ingin ada orang 

yang menduga-duga hubungan antara Dydy dan Bobi. Penjelasan yang diberikan 

Prita merupakan penjelasan yang bersifat mendukung hubungan Bobi dan Dydy, hal 

tersebut dibuktikan dengan menagungkan cinta Bobi dan Dydy. 

(d) Kevin  

Kevin merupakan kekasih dari Prita. Kevin lah yang dijadika Prita sebagai 

tempat mengeluh kesah mengenai hubungan ayahnya dengan Bobi. Dan, ketika Prita 

menceritakan tentang hubungan Dydy dan Bobi, Kevin menanggapinya dengan 

bijaksana. Berikut sikap Kevin mengenai hubungan Bobi dan Dydy: 

 “Jangan salahkan ayahmu maupun om Bobi, Prita. Biarkan saja mereka 
menikmati hidup dengan caranya sendiri. Tidak ada yang berhak 
melarangnya! Kamu tentu enggak mau ayahmu menderita, kan? Jawab 
Kevin santai. “Kita harus mencoba menerima dengan lapang dada seperti 
apa pun keadaan orang tua kita. Itulah terbaik untuk semuanya” lanjut Kevin 
lagi (PT:359).  
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Pada kutipan di atas terlihat sikap bijaksana Kevin mengenai hubungan Bobi 

dan Dydy. Bagi Kevin manusia tak berhak untuk melarang hubungan Bobi dan Dydy 

karena yang berhak melarang adalah Tuhan. 

(e) Harry 

Harry merupakan seorang lelaki yang sangat mencintai Bobi. Mereka berdua 

pernah menjalin hubungan serius akan tetapi hubungan tersebut tak dapat 

berlangsung lama. Meskipun mereka telah berpisah Harry masih mengharapkan cinta 

Bobi akan tetapi harapannya harus hancur ketika ia mengetahui Bobi telah bersama 

Dydy. Mengetahui hubungan Bobi dan Dydy, posisi Harry menjadi seorang rekan 

kerja dan sebagai tempat curhat Bobi.  

Dan, seperti biasa Harry mendengarkan segala keluh kesah Bobi dengan 
sabar. “bila ternyata Dydy hanya akan menyakiti kamu terus, lalu mengapa 
kamu mengharapkan cintany, Bobi? (PT:121). 

Pada kutipan tersebut dapat diketahui Harry mampu menjadi seorang sahabat 

yang baik untuk Bobi. Pada kutipan tersebut terlihat pula perasaan Harry yang masih 

mengharapkan cinta Bobi. Menjadi seorang sahabat Bobi menunjukan sikap positif 

untuk hubungan Bobi dan Dydy.  

4.2.2 Sikap Negatif 

(a) Intan 

Sudah sepuluh tahun Intan menjadi istri Dydy, telah banyak cerita dalam 

kehidupan rumah tangga mereka. Mendekati kesepuluh tahun hubungan mereka 



81 
 

 
 

menghadapi masalah besar. Usaha Dydy mulai turun, akibatnya ekonomi dalam 

keluarga Dydy menjadi carut-marut. Intan pun mulai sering emosi dengan 

permasalahan ini. Meskipun sering emosi dengan masalah ekonomi dalam 

keluarganya, Intan masih sanggup menghadapi dengan cara berkerja sebagai penjahit. 

Belum selesai masalah ekonomi dalam kelurganya selesai, Intan dikejutkan dengan 

masalah yang membuat batinnya tersiksa. Sebuah perselingkuhan telah dilakukan 

oleh Dydy, suaminya. Bantinya seakan tercabik-cabik dengan kenyataan kalau yang 

menjadi selingkuhan Dydy merupakan seorang lelaki, yaitu Bobi.  

Untuk beberapa saat Intan hanya bisa mematung di tempatnya berdiri. Jadi 
Laras itu sebenarnya Bobi? Ah, otak Intan masih belum bisa mencerna 
dengan baik kabar yang baru saja diperolehnya. Apakah itu mungkin? 
Apakah Dydy menjalin hubungan khusus dengan Bobi? Jika itu benar, 
berarti Dydy menjalin hubungan dengan sesama pria. Ah, apakah itu berarti 
Dydy berubah menjadi homo? Apakah Bobi adalah pasangan gay suaminya? 
(PT:180-181). 

Pada kutipan tersebut menunjukan ketidakpercayaan Intan yang menghadapi 

kenyataan jika suaminya berselingkuh dengan seorang lelaki. Intan masih 

menanyakan pada dirinya sendiri tentang kenyataan tersebut.  

Jantungnya berdegup kencang ketika mengetahui rahasia besar yang selama 
ini ditutup-tutupi suaminya. Pikiran dan perasaanya semakin kacau. Ketika 
Dydy melepas kepergian Bobi hingga di pintu pagar, Intan segera keluar 
kamar dari pergi ke dapur. Intan hanya bisa berdiri mematung saat berada di 
dapur. Marah, tertekan dan rasa jijik bercampur jadi satu. Kedua matanya 
terasa panas. Pertahanan diri Intan pun luruh, airmata kembali menggenangi 
kedua pipinya (PT:186). 

Pada kutipan di atas diketahui jika Intan hanya bisa memendam segala 

perasaannya, amarah dan jijik hanya terpendam tak dapat terungkap oleh suara. 
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Hanya meneteskan air mata saja yang bisa Intan lakukan ketika harus melihat 

hubungan Dydy dan Bobi. Namun, air mata yang selalu Intan teteskan tak dapat 

membuat semua keadaan berubah. Meskipun tak bisa mengubah kenyataan tetapi aiar 

mata dapat sedikit melegakan hati Intan.  

Dan, pagi ini Intan mendapatkan kejutan yang tak menyenangkan. Intan 
menemukan kuintasi pembelian bunga yang dikirim ke alamat Bobi di salah 
satu kantong celana suaminya. Dahinya mengeryit tatkala membaca pesan 
yang ditulis di atas kuintasi tersebut. “Bobi, sayang! Maafkan aku karena 
telah melupakan kamu akhir-akhir ini. Tapi, kamu enggak perlu takut. Aku 
tidak pernah melupakanmu. I Love You”. Bagai disambar petir di siang 
bolong, Intan hanya bisa termangu seusai membaca pesan Dydy untuk Bobi. 
Oh, rupanya Dydy masih menjalin hubungan dengan Bobi. Intan tersenyum 
getir menyadari kenyataan ini. Tak ada lagi airmata. Airmatanya telah kering 
menangisi nasib yang menimpa keluarganya. Namun, airmata itu terbuang 
tanpa makna, karena airmatanya tak mampu mengubah sikap Dydy 
(PT:211). 

Perasaan Intan sudah tak dapat ia bendung lagi, air matanya mulai 

mengering, hatinya semakin tersiksa maka dari itu diungkapkanlah segala perasaan 

yang Intan rasakan. 

“Dy, aku sudah tahu siap sebenarnya Laras, orang yang kamu cintai. Dan 
aku tidak menyangka, kamu yang sudah menjadi suamiku selama sepuluh 
tahun tega melakukan ini semua. Kamu penipu besar! Aku harap kamu bisa 
menghentikan hubungan cintamu dengan Laras. Atau kamu lebih memilih 
kehidupan cinta kita berakhir? Aku enggak mau anak-anak kita mengenal 
Laras lagi. Mereka bisa stres! Cukup aku yang tahu siapa sebenarnya Laras.” 
(PT:189). 

Pada kutipan di atas diketahui Intan sedang mengungkapkan segala 

peraaanya terhadap Dydy. Bukan dengan amarah membara Intan mengungkapkan 

perasaannya akan tetapi dengan bahasa lembutnya Intan mengungkapkan segala 

perasaan yang dialaminya kepada Dydy. 
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(b) Fani 

Fani merupakan selingkuhan Dydy. Perselingkuhan dilakukan Dydy agar 

bisnisnya semakin lancar. Sikap yang diberikan oleh Fani merupakan sikap negatif 

karena Fani merasa tertipu oleh sikap Dydy. Berikut kutipan yang menunjukan sikap 

negatif dari Fani: 

Fani hanya bisa mematung. Ucapan Prita barusan membuatnya shock. 
Sementara Dydy hanya bisa tertunduk sedih melihat kemarahan Prita. “Jadi, 
laki-laki yanag meninggal itu pacar Dydy? Hah?! Berarti kamu gay, dong! 
Kurang ajar! Kamu sudah menipuku selama ini. Mengapa kamu tak pernah 
terbuka dengan statusmu?” ucap Fani ketus (PT:354). 

Pada kutipan tersebut diketahui Fani kaget dan merasa terbohongi oleh 

Dydy, karena cinta yang diberikan Fani tulus tetapi sebuah kepalsuan yang Fani 

dapatkan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian data yang dilakukan terhadap novel Pria Terakhir karya 

Gusnaldi, penulis dapat menarik kesimpulan mengenai fenomena kehidupan 

homoseksual yang dialami Bobi dan Dydy dan tanggapan lingkungan Bobi dan Dydy 

mengenai hubungan mereka dalam novel Pria Terakhir karya Gusnaldi, adalah 

sebagai berikut. 

1. Fenomena kehidupan homoseksual dalam novel Pria Terakhir karya 

Gusnaldi, yaitu: Pertama, penyebab homoseksual dalam novel Pria Terakhir 

karya Gusnaldi yaitu hormon dan pengaruh lingkungan. Korelasi 

homoseksual yang dialami Bobi dan Dydy, terdapat pula di masyarakat  

contoh kasusunya yang dialami oleh Melkys. Kategori homoseksual dalam 

novel Pria Terakhir karya Gusnaldi yaitu closed coupled, disfuctional, dan 

open cloupled. Tipe homoseksual dalam novel Pria Terakhir karya Gusnaldi, 

yaitu tipe Klik-klik. Bentuk seksual dalam novel Pria Terakhir karya 

Gusnaldi, yaitu: bentuk seksual Top, Bottom, Vers dan anal. Menjalani hidup 

dengan kepura-puraan, hal tersebut dilakukan karena Bobi dan Dydy tak ingin 

menyakiti orang yang disekitar mereka dengan sebuah kenyataan bahwa 

mereka merupakan pasangan homoseksual. Cara Bobi dan Dydy untuk 

menutupi homoseksual dalam kehidupan pribadi dan kehidupan cinta mereka 
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pun berbeda, berikut cara mereka untuk menutupi homoseksual dalam 

kehidupan pribadi, yaitu bersikap maskulin. Dan, cara menjaga hubungan 

cinta mereka dari orang-orang disekitar mereka, yaitu memberikan nada 

khusus untuk panggilan Dydy, mengubah nama Bobi menjadi Laras, bersikap 

seperti teman bisa dihadapan orang lain, menggunakan connecting door, dan 

menggunakan suara pelan saat berbicara mengenai hubungan mereka. 

2. Terdapat beberapa tokoh dari lingkungan Bobi dan Dydy yang mengetahui 

hubungan mereka. Tokoh tersebut yaitu Intan, Pembantu Bobi , Anak-anak 

Dydy, Fani, Kevin dan Harry. Dari tokoh-tokoh tersebut tersebut cuma Fani 

yang memberikan tanggapan negatif, sedangkan lainnya memberikan 

tanggapan positif. Tanggapan negatif dari Fani dikarenakan Fani merasa di 

khianti dan di permainkan oleh Dydy karena tidak jujur mengenai status Dydy 

sebenarnya. Sedangkan, tanggapan positif dikarenakan sifat Bobi dan Dydy 

yang baik membuat kelima tokoh tersebut dapat menerima hubungan mereka.  

5.2 Saran 

1. Untuk melihat kehidupan homoseksual dalam novel Pria Terakhir karya 

Gusnaldi dibutuhkan kejelian dalam mencermati makna yang ingin 

disampaikan oleh pengarang melalui novelnya, maka pembaca harus benar-

benar memahami teks yang terkandung di dalamnya. 
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2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa 

yang melakukan penelitian sejenis, terutama yang membahas kehidupan 

homoseksual. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi perkembangan penelitian 

berikutnya yang hendak mengkaji novel Pria Terakhir  karya Gusnaldi 

dengan teori lain. 
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Lampiran  

SINOPSIS NOVEL PRIA TERAKHIR KARYA GUSNALDI 

Semasa kecil Bobi dan Dydy merupakan sahabat tapi persahabatan mereka harus 

terputus karena Dydy meninggalkan Bobi untuk menyusul kakaknya. Dewasa, 

mereka bertemu kembali dengan status Bobi, seorang duda dengan perkerjaan sebagai 

arsitek terkenal dan Dydy seorang suami dan ayah dari kedua anaknya dengan 

perkerjaan sebagai kontruksi bangunan. Perhatian Bobi disaat Dydy sedang 

mengalami masalah, menimbulkan perasaan sayang Dydy terhadap Bobi. Bobi 

memang mengerti tentang perasaan Dydy karena Bobi telah mencintai Dydy 

semenjak persabahatan mereka sewaktu kecil.  

Permasalahan muncul ketika Bobi dan Dydy harus menutupi orang-orang yang 

mengenal Bobi dan keluarga Dydy. Berbagai cara mereka lakukan agar hubungan 

mereka tak ada yang mengetahui. Setelah istri Dydy meninggal karena penyakit yang 

diakibatkan terlalu berat menghadapi permasalahan rumah tangganya. Dydy dan 

kedua anaknya pun tinggal bersama Bobi, hal tersebut sengaja dilakukan karena 

masalah ekonomi yang membelit kehidupan Dydy. Saat tinggal bersama Bobi dan 

Dydy berusaha sedemikian rupa agar hubungan mereka tidak diketahui oleh Priata 

dan Laura, anak Dydy. 
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Hubungan Bobi dan Dydy akhirnya diketahui oleh kedua anak Dydy, hal tersebut 

diketahui karena Prita melihat foto-foto mesra Bobi dan Dydy yang terpanjang rapi di 

kamar Bobi. Meskipun, telah mengetahui hubungan terlarang antara ayahnya dan 

Bobi, kedua anak Dydy tidak membenci Bobi dan Dydy, melainkan mencoba 

menerima hubungan yang terjadi antara ayah mereka dan Bobi. Keterimaan Prita dan 

Laura mengenai hubungan Bobi dan Dydy merupakan bentuk balas budi mereka atas 

segala kebaikan dan kasih sayang yang telah Bobi dan Dydy berikan untuk Prita dan 

Laura. Akhir cerita Bobi meninggal karena kecelakan tersebut sedangkan Dydy hidup 

dalam penyesalan dan kenangannya bersama Bobi di Bali tempat kenangan Dydy dan 

Bobi.  

 

   

  

 

 

 

 

 

 


