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Abstrak 

Perilaku jenis kelamin yang tidak umum dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

apakah seseorang adalah homoseksual. Untuk melindungi diri dari prasangka, 

individu homoseksual bisa berusaha menyembunyikan perilaku ini. Namun, 

ampuhnya usaha penyembunyian ini tidaklah jelas hasilnya. Jadi, dalam Studi 1, kami 

meminta partisipan homoseksual untuk menyembunyikan perilaku jenis kelamin yang 

tidak umum ketika berbicara mengenai cuaca. Penilai menonton video partisipan dan 

menilai kemungkinan bahwa partisipan adalah homoseksual. Partisipisan 

homoseksual dapat menyembunyikan sebagian tanda orientasi seksual mereka, namun 

mereka tetap dapat dibedakan dengan partisipan heteroseksual. Dalam Studi 2, kami 

menguji kemampuan untuk menyembunyikan tanda orientasi seksual seseorang dalam 

situasi yang lebih menantang, yakni simulasi wawancara pekerjaan. Pada skenario ini, 

laki-laki homoseksual lebih tidak berhasil lagi dalam menyembunyikan orientasi 

seksual mereka. Tuntutan kognitif yang lebih tinggi dalam situasi ini mungkin 

menghambat kemampuan mereka untuk menyembunyikannya.   

 

Kata kunci: orientasi seksual, perilaku jenis kelamin yang khas, penyembunyian, 

beban kognitif 

 

Pendahuluan  

Orang yang dipersepsikan sebagai homoseksual seringkali mendapatkan pelecehan 

atau diskriminasi (Badget 1995; Berrill 1992; Croteau & Von Destinom 1994; Krieger 

& Sidney 1997; Levine & Leonard 1984; Mays & Cochran 2001; Meyer 2003). 

Untuk menghindari konsekuensi ini, terkadang mereka berusaha untuk terlihat 

sebagai heteroseksual dengan menyembunyikan perilaku yang dapat menggiring 

orang lain untuk berpikir bahwa mereka homoseksual; termasuk pola bicara dan 

perilaku motorik yang tidak umum berdasarkan jenis kelamin (Gaudio 1994; Johnson, 

Gill, Reichman, & Tassinary 2007; Rieger, Linsenmeier, Gygax, Garcia, & Bailey 
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2009; Smyth, Jacobs, & Rogers 2003; Travis 1981). Namun, tidak jelas seberapa 

berhasil individu homoseksual mampu menyembunyikan perilaku ini. Dalam dua 

penelitian, kami menginvestigasi kemampuan mereka untuk melakukan hal tersebut.  

 

Orientasi Seksual dan Diskriminasi 

Dipersepsikan sebagai homoseksual dapat menjadi hal yang problematis. Jauh 

sebelum mereka dewasa, banyak individu homoseksual belajar bahwa adalah 

menguntungkan bagi mereka untuk menyembunyikan identitas seksual mereka dari 

teman-teman yang homofobik (Hetrick & Martin 1987). Bahkan setelah mereka 

melela sebagai homoseksual, mereka mungkin belum “terbuka” kepada semua orang  

(Griffin 1992). Homoseksual yang berusia dewasa sering menjadi target pelecehan 

verbal dan ancaman kekerasan fisik (Berrill 1992). Mereka juga bisa mendapatkan 

diskriminasi di tempat kerja (Croteau & Von Destinom 1994; Krieger & Sidney 1997; 

Levine & Leonard 1984). Sebagai contoh, individu homoseksual empat kali lebih 

mungkin untuk dipecat dari pekerjaan karena diskriminasi dibandingkan 

heteroseksual (Mays & Cochran 2001). Lebih jauh, laki-laki non-heteroseksual 

menghasilkan 11-27% kurang dari laki-laki heteroseksual dengan kualifikasi yang 

serupa (Badgett 1995), kemungkinan karena diskriminasi terhadap homoseksualitas. 

Karena itu, seperti kelompok minoritas lain, individu homoseksual bisa terus-menerus 

berhati-hati akan tanda bahwa orang lain berprasangka terhadap mereka (Crocker, 

Major, & Steele 1998). Nampaknya memang mungkin bahwa, ketika terdapat 

prasangka, individu yang homoseksual terkadang berusaha untuk menyembunyikan 

orientasi mereka untuk menghindari pelecehan atau diskriminasi.  

 

Kemampuan untuk Menyembunyikan 

Menurut pengetahuan kami, hanya satu penelitian yang telah meneliti apakah individu 

homoseksual berhasil menyembunyikan orientasi seksual mereka (Ambady & 

Hallahan 2002). Dalam penelitian tersebut, masing-masing 10 laki-laki dan 

perempuan yang homoseksual direkam dengan video dalam tiga kondisi yang 

berbeda: berperilaku wajar, berusaha untuk terlihat seperti heteroseksual, dan 

menunjukkan tanda orientasi homoseksual mereka secara berlebihan. Setiap kondisi 

dibandingkan dengan kelompok kontrol yang terdiri atas heteroseksual yang 

berperilaku wajar. Klip video satu dan dua detik diambil dan dinilai oleh 80 penilai. 
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Hasil rata-rata dari klip tersebut adalah sebagai berikut: Orientasi seksual laki-laki 

(heteroseksual dan homoseksual) dinilai dengan tepat sebanyak 57% dalam kondisi 

wajar maupun berlebihan. Namun, orientasi seksual laki-laki dinilai dengan tepat 

hanya sebesar 42% saat homoseksual berusaha untuk terlihat sebagai heteroseksual; 

ini secara marginal menurun signifikan dibandingkan dengan konsidi wajar, v2(1) = 

2,32, p = ,12. Orientasi seksual perempuan (heteroseksual maupun homoseksual) 

dinilai secara tepat sebesar 81% dalam kondisi wajar dan berlebihan. Penilaian yang 

tepat juga didapatkan sebanyak 76% ketika perempuan homoseksual diminta untuk 

terlihat seperti heteroseksual, tidak menurun secara signifikan dibandingkan dengan 

kondisi wajar, v2(1) = 0,44, p = ,51. Secara umum, penelitian ini hanya 

memperlihatkan dampak yang sedikit saja dari usaha orang untuk menyembunyikan 

homoseksualitas.  

 

Satu keterbatasan dari penelitian ini adalah sampel perilaku yang sangat sederhana 

bagi para penilai. Hal ini dapat menjelaskan mengapa orientasi seksual laki-laki 

dinilai dengan tidak akurat, bahkan dalam kondisi wajar. Keterbatasan kedua ada pada 

kurangnya informasi tentang seberapa jauh perilaku partisipan homoseksual yang 

berusaha untuk terlihat sebagai heteroseksual mirip dengan partisipan heteroseksual. 

Ambady and Hallahan (2002) berfokus pada apakah orientasi seksual partisipan 

heteroseksual dan homoseksual dinilai secara akurat, tetapi mereka tidak 

membandingkan perilaku dua kelompok tersebut. Maka, walaupun laki-laki 

homoseksual dapat menyembunyikan orientasi seksualnya hingga titik tertentu, tidak 

jelas apakah mereka tetap dapat dibedakan dari laki-laki heteroseksual.  

 

Penyembunyian dan Beban Kognitif 

Ketika menyembunyikan orientasi seksual mereka, individu-individu homoseksual 

terkadang perlu menyelesaikan tugas-tugas lain, yang sebagian lebih berat 

dibandingkan yang lain. Sebagai contoh, mereka mungkin harus unggul dalam tugas 

yang secara intelektual sulit atau membuat orang penting terkesan. Dalam situasi 

dengan tuntutan kognitif, individu homoseksual mungkin lebih tidak mampu 

menyembunyikan orientasi mereka.  

 

Secara umum, “beban kognitif” adalah tugas-tugas berat yang mengganggu proses 
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usaha lain yang juga membutuhkan sumber daya kognitif. Misalnya, beban kognitif 

mengganggu tahapan-tahapan dalam mempersepsi diri (Paulhus, Graf, & Van Selst 

1989; Swann, Hixon, Stein-Seroussi, & Gilbert 1990) dan mempersepsi orang lain 

(Gilbert & Osborne 1989; Gilbert, Pelham, & Krull 1988). Lebih jauh, usaha untuk 

mengubah cara presentasi diri seseorang membutuhkan sumber kognitif (Baumeister, 

Hutton, & Tice 1989; Tice, Butler, Muraven, & Stillwell 1995). Jika terdapat tugas 

lain yang menggunakan sumber daya ini, strategi presentasi diri dapat gagal (Paulhus 

1988; Pontari and Schlenker 2000). 

 

Pontari and Schlenker (2000) memiliki hipotesis bahwa beban kognitif akan merusak 

performa berat yang tidak sesuai dengan kepribadian diri (contoh, individu ekstrovert 

berperilaku sebagai introvert), tetapi tidak mengganggu performa relatif mudah yang 

sesuai dengan kepribadian diri (contoh, individu ekstrovert berperilaku sebagai 

ekstrovert). Untuk mengujinya, mereka meminta partisipan yang sangat ekstrovert 

dan introvert untuk berperilaku sebagai ekstrovert atau introvert. Pewawancara 

individu menilai setiap partisipan dalam aspek introversi atau ekstroversi. Seperti 

dugaan, individu ekstrovert memiliki kesulitan meniru introvert ketika memiliki 

beban kognitif (mengulang 8 angka), dan tidak terganggu oleh beban itu ketika 

mereka berlaku ekstrovert. Yang mengejutkan, introvert lebih mampu berperilaku 

sebagai ekstrovert ketika memiliki beban kognitif.  

 

Pontari dan Schlenker kemudian menemukan bahwa orang introvert yang menyiapkan 

diri untuk berperilaku ekstrovert memiliki berbagai kekhawatiran mengenai diri 

mereka, yang mungkin dapat berfungsi sebagai beban kognitif “wajar”. Beban 

kognitif eksperimental mengurangi frekuensi pikiran negatif ini dan mungkin 

membebaskan individu introvert sehingga berperilaku lebih ekstrovert. Walaupun 

hasil dari penelitian Pontari dan Schlenker lebih rumit dibanding yang diajukan, 

secara umum hasil itu mendukung gagasan bahwa proses yang membutuhkan usaha 

dapat diganggu oleh beban kognitif.  

 

Bahkan jika homoseksual dapat terlihat sebagai heteroseksual dengan meyakinkan, 

hal ini mungkin merupakan proses dengan usaha. Jika demikian, tuntutan kognitif 

dapat mengganggu usaha untuk menyembunyikan tanda orientasi seksual mereka. 
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Dalam situasi yang penuh tuntutan, kelompok homoseksual mungkin lebih kesulitan 

lebih untuk berpura-pura sebagai heteroseksual dan mungkin mengeluarkan tanda 

bahwa mereka homoseksual. Maka, kemampuan untuk menyembunyikan diri 

mungkin bervariasi dari satu situasi ke situasi lain, bergantung pada tuntutan kognitif. 

Hal ini dapat membuat kelompok homoseksual ragu sebaik apa mereka dapat 

menyembunyikan identitas mereka pada waktu-waktu tertentu. 

 

Lebih jauh lagi, jika tugas yang sulit dapat mengurangi kualitas penyembunyian diri, 

penyembunyian diri pun kadang dapat mengurangi kualitas performa dalam tugas 

yang dilakukan secara bersamaan tersebut. Individu homoseksual mungkin tidak 

hanya ragu apakah mereka dapat menyembunyikan identitas mereka, tapi juga ragu 

apakah mereka dapat melaksanakan tugas penting lain ketika melakukan 

penyembunyian tersebut. Penyembunyian itu sendiri bisa merupakan proses yang 

memberikan banyak tekanan (Major & Gramzow 1999), dan keraguan ini hanya akan 

meningkatkan tekanan tersebut. 

 

Orientasi Seksual dan Atipikalitas Jenis Kelamin  

Menyembunyikan orientasi seksual seseorang membutuhkan lebih daripada 

memperhatikan apa yang dikatakan orang lain. Tanda lain apa yang dapat diubah oleh 

homoseksual untuk menyembunyikan orientasi seksual mereka? Penelitian 

sebelumnya sampai pada hipotesis bahwa berpura-pura terlihat sebagai heteroseksual 

mungkin membutuhkan penyembunyian perilaku jenis kelamin yang tidak biasa atau 

atipikal.  

 

Homoseksualitas diasosiasikan dengan pola wicara (speech) yang tersendiri. Wicara 

laki-laki homoseksual rata-rata dipersepsikan lebih tidak biasa berdasarkan jenis 

kelamin mereka dibandingkan laki-laki heteroseksual (Gaudio 1994; Rieger et al. 

2009; Travis 1981). Lebih jauh lagi, wicara laki-laki homoseksual lebih mungkin 

untuk dinilai sebagai homoseksual (Bailey 2003; Carahaly 2000; Gaudio 1994; 

Linville 1988; Smyth et al. 2003). Wicara perempuan lesbian juga dipersepsikan lebih 

homoseksual dibandingkan perempuan heteroseksual (Bailey 2003; Carahaly 2000; 

Rieger et al. 2009). Penilaian atipikalitas jenis kelamin dan orientasi seksual 

berdasarkan wicara sangat berkorelasi (Gaudio 1994; Rieger et al. 2009; Smyth et al. 
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2003). Hal ini menunjukkan bahwa pendengar menggunakan atipikalitas jenis 

kelamin untuk menyimpulkan homoseksualitas.  

 

Individu homoseksual juga cenderung menunjukkan perilaku non-verbal yang tidak 

biasa berdasarkan jenis kelamin mereka. Dalam beberapa penelitian, peneliti 

mengubah video partisipan secara digital, mempertegas tubuh mereka dan 

mengaburkan detail lain untuk berfokus pada postur, gestur, dan gerakan. Penilai 

yang melihat hanya beberapa detik dari video ini menilai perilaku non-verbal 

partisipan homoseksual lebih atipikal dan lebih homoseksual dibanding partisipan 

heteroseksual (Ambady, Hallahan, & Conner 1999; Johnson et al. 2007; Rieger et al. 

2009).  

 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rieger et al. (2009), penilaian subjektif 

mengenai atipikalitas jenis kelamin dan homoseksualitas sangat berkorelasi (r[.80), 

dan kedua penilaian ini selalu memprediksi orientasi seksual (r’s[.60) yang 

sesungguhnya. Ini menunjukkan bahwa penilai juga menggunakan atipikalitas 

perilaku non-verbal untuk menyimpulkan homoseksualitas.  

 

Jadi, orang-orang homoseksual cenderung menunjukkan pola wicara yang atipikal 

berdasarkan jenis kelamin dan perilaku non-verbal, yang dapat digunakan pengamat 

untuk mengidentifikasi orientasi seksual mereka. Agar terlihat sebagai heteroseksual, 

mereka bisa mengubah perilaku ini dan bertindak lebih tipikal berdasarkan jenis 

kelamin. Melakukan hal tersebut mungkin membutuhkan usaha yang besar, yang 

membuatnya sulit untuk terlihat sebagai heteroseksual ketika sumber daya kognitif 

terkuras.  

 

Penting untuk mengingat bahwa tidak semua individu homoseksual berbicara dan 

bergerak secara atipikal berdasarkan jenis kelamin. Ada penelitian yang telah 

menemukan variabilitas pada atipikalitas jenis kelamin dalam wicara dan perilaku 

non-verbal kelompok homoseksual (Rieger et al. 2009; Smyth et al. 2003). Sebagian 

orang homoseksual berbicara dan bergerak dalam cara yang tipikal berdasarkan jenis 

kelamin dan tidak dapat dibedakan dari orang heteroseksual. Homoseksual lain 

berbicara dan bergerak dengan gaya yang relatif atipikal berdasarkan jenis kelamin 
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dan mereka perlu mengubah perilaku mereka untuk terlihat sebagai heteroseksual. 

Karena itu, tidak semua homoseksual perlu menyembunyikan sesuatu.  

 

Namun, secara umum, individu homoseksual dan heteroseksual cenderung dapat 

dibedakan. Tidak jelas apakah perbedaan ini akan menghilang jika individu 

homoseksual termotivasi untuk menyembunyikan orientasi seksual mereka.  

 

Penelitian Ini 

Penelitian ini menyorot dua pertanyaan. Pertama, seberapa efektif individu 

homoseksual dapat menyembunyikan tanda orientasi seksual mereka? Kedua, apakah 

kemampuan mereka untuk menyembunyikan diri dipengaruhi oleh apakah mereka 

berada dalam situasi yang berat secara kognitif? 

 

Kami melakukan dua penelitian yang mengacu pada pertanyaan-pertanyaan ini. 

Dalam kedua penelitian itu, partisipan homoseksual diminta untuk mengubah perilaku 

mereka untuk meminimalisir tanda orientasi seksual dan kami mendapatkan penilaian 

mengenai bagaimana orientasi seksual mereka dipersepsikan. Penilaian akan 

partisipan homoseksual yang diminta untuk mengubah perilaku mereka dibandingkan 

dengan penilaian sosok heteroseksual yang berperilaku secara wajar (tanpa instruksi 

tertentu), untuk menilai apakah kedua kelompok ini masih dapat dibedakan.   

 

Dalam penelitian pertama, partisipan diminta untuk mengubah perilaku ketika 

berbicara mengenai cuaca. Dalam penelitian kedua, mereka diminta untuk mengubah 

perilaku mereka dalam situasi yang lebih menuntut: simulasi wawancara pekerjaan. 

Kami mempresentasikan kedua penelitian ini secara terpisah kemudian 

membandingkan hasil kedua penelitian ini. Penelitian-penelitian ini didesain secara 

terpisah dari satu sama lain dan menggunakan manipulasi yang berbeda.  

 

Dalam penelitian pertama, partisipan homoseksual diminta untuk menyembunyikan 

perilaku atipikal berdasarkan jenis kelamin sedangkan dalam penelitian kedua 

partisipan diminta untuk menyembunyikan homoseksualitas mereka; dalam kedua 

penelitian, penilai menilai kemungkinan bahwa partisipan homoseksual. Dalam aspek 

metodologinya yang lain, kedua penelitian ini mirip. Walaupun tidak dapat 
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dibandingkan secara keseluruhan, perbandingan yang cermat atas temuan masing-

masing penelitian lebih informatif dibandingkan melihat masing-masing penelitian 

secara sendiri-sendiri.   

 

PENELITIAN 1 

Metode 

Partisipan  

Kami merekrut dua tipe partisipan: “target” dan “penilai”. Target diminta untuk 

berperilaku secara wajar atau berusaha mengubah perilaku mereka. Perilaku mereka 

direkam dan penilai kemudian melihat video target dan menilai kemungkinan bahwa 

target merupakan homoseksual.  

 

Target Target direkrut melalui iklan di koran alternatif lokal (Chicago Reader), situs 

iklan rahasia (Craiglist), dan terbitan homoseksual lokal (Gay Chicago). Iklan 

tersebut meminta laki-laki dan perempuan homoseksual atau heteroseksual yang mau 

diwawancara untuk penelitian lebih luas mengenai perkembangan anak. Temuan lain 

dari penelitian tersebut telah dipresentasikan di tempat lain (Rieger, Linsenmeier, 

Gygax, & Bailey 2008). Walaupun studi tersebut mendiskusikan penilaian atas target 

yang berperilaku secara wajar, hanya studi ini yang mendiskusikan penilaian atas 

target ketika mereka diminta untuk mengubah perilaku mereka.  

 

Target terdiri atas 20 laki-laki homoseksual, 20 perempuan homoseksual, 18 laki-laki 

heteroseksual, dan 20 perempuan heteroseksual. Rata-rata usia (dengan standar 

deviasi) adalah 29,8 (8,0), 23,8 (5,6), 26,2 (6,1), dan 26,2 (8,7). Perempuan 

homoseksual secara signifikan lebih muda dibandingkan laki-laki homoseksual, p = 

,01, d = ,86. Tidak terdapat perbedaan kelompok lain yang signifikan dalam usia. 82% 

dari target adalah kaukasian. Proporsi ini tidak berbeda secara signifikan dalam 

kelompok-kelompok itu v2(3) = 0,30. Kami merekrut target homoseksual tanpa 

melihat apakah wicara dan perilaku mereka teridentifikasi sebagai homoseksual. 

Karena itu, beberapa target homoseksual kami mungkin tidak memiliki apa pun untuk 

disembunyikan. Namun, kami berekspektasi target homoseksual dan heteroseksual 

dapat dibedakan secara umum. Kami tertarik apakah perbedaan umum ini akan hilang 

ketika target homoseksual berusaha untuk mengubah perilaku mereka.   
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Penilai Penilai didapatkan dari kelas pengantar psikologi. Murid di dalam kelas ini 

ditugaskan secara acak untuk menyelesaikan penelitian-penelitian yang berbeda, 

seperti penelitian ini, untuk kredit kelas. Dua puluh sembilan laki-laki heteroseksual 

dan 32 perempuan heteroseksual dari kelas tersebut menilai klip video target. Rata-

rata usia (dengan standar deviasi) adalah 18,8 (0,9) dan 18,7 (1,1). 

 

Proporsi ras kaukasian lebih tinggi di antara penilai laki-laki (72%) dibandingkan 

penilai perempuan (44%), v2(1) = 5,21, p = ,02. Karena penilaian atas dua kelompok 

tersebut tidak terlalu berbeda dan sangat berkorelasi (lihat di bawah), perbedaan 

dalam etnisitas nampaknya tidak memiliki pengaruh pada penilaian.  

 

Prosedur 

Pembuatan Stimulus Semua target direkam dalam sebuah wawancara informal. 

Mnejelang akhir wawancara, mereka diminta untuk menggambarkan musim dingin di 

Midwest. Setelah target menjawab pertanyaan ini, mereka diminta untuk mengulang 

jawaban mereka dengan cara yang lebih feminin dan kemudian cara yang lebih 

maskulin. Target didorong untuk mengimitasi perilaku perempuan yang memang 

feminin atau laki-laki yang memang maskulin dengan meyakinkan. Mereka juga 

didorong untuk memberikan jawaban yang persis sama dalam kondisi maskulin dan 

feminin seperti saat mereka berperilaku secara natural. Kami tidak memberitahu 

mereka bagaimana untuk berperilaku lebih feminin atau lebih maskulin, tetapi 

menyerahkan hal itu kepada pertimbangan target. Mereka diberitahu bahwa ini adalah 

penelitian mengenai persepsi terhadap perilaku sesuai jenis kelamin, dan kami ingin 

tahu apakah perilaku wajar atau perilaku mereka yang diubah dapat dihubungkan 

dengan orientasi seksual yang mereka identifikasi sendiri.  

 

Untuk menyiapkan video stimuli, kami menggunakan semua kalimat lengkap yang 

dilontarkan oleh target dalam 30 detik pertama dari jawaban mereka. Klip video yang 

sudah dipilih memiliki durasi sekitar 10 hingga 20 detik. Penelitian sebelumnya telah 

menunjukkan bahwa perbedaan antara homoseksual dan heteroseksual dapat dideteksi 

secara aman dengan menggunakan klip video pendek tersebut (e.g., Ambady et al. 

1999). 
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Penilaian Penilaian dilakukan secara terpisah untuk enam set klip, tiga untuk setiap 

jenis kelamin target. Dalam setiap set, setiap target ditampilkan dalam satu kondisi 

saja: wajar, lebih maskulin, dan lebih feminin. Di dalam sebuah set video, terdapat 

kurang-lebih jumlah yang sama dari target dalam setiap kondisi. Target ditampilkan 

dengan urutan acak. 

 

Laki-laki dan perempuan heteroseksual dari jumlah yang sama menonton masing-

masing dari enam set klip. Setiap penilai menonton dua set klip, masing-masing satu 

dari tiap jenis kelamin target. Penilai diminta untuk mengevaluasi apa orientasi 

seksual yang terlihat dari target. Untuk menjawab, mereka diminta untuk memilih 

angka dari 1 hingga 7. Angka yang lebih tinggi berarti target lebih mungkin 

berorientasi homoseksual, angka yang lebih rendah berarti target lebih mungkin 

berorientasi heteroseksual. Penilai tidak mendapatkan informasi eksplisit mengenai 

orientasi seksual target dan mereka tidak diberi tahu bahwa beberapa target berpura-

pura.  

 

Analisis Data 

Kami melakukan dua rangkaian analisis regresi berganda. Pertama, kami menguji 

apakah instruksi untuk bertindak dengan gaya yang tipikal atau atipikal berdasarkan 

jenis kelamin akan mengubah bagaimana target dipersepsikan. Untuk melakukannya, 

kami menggunakan orientasi seksual target (heteroseksual atau homoseksual), kondisi 

(berperilaku tipikal berdasarkan jenis kelamin, berperilaku wajar, atau berperilaku 

atipikal berdasarkan jenis kelamin), dan interaksi faktor-faktor ini untuk memprediksi 

penilaian atas orientasi seksual target. Kami memasukkan target ke dalam faktor acak 

untuk menjelaskan pengukuran berulang target dari semua kondisi. Analisis dilakukan 

secara terpisah untuk target perempuan dan laki-laki. Kedua, kami menguji apakah 

target homoseksual yang diminta untuk berperilaku lebih secara tipikal berdasarkan 

jenis kelamin masih dapat dibedakan dari target heteroseksual yang berperilaku wajar. 

Untuk melakukannya, kami lakukan analisis regresi dengan membandingkan dua 

kelompok ini, dengan jenis kelamin target dimasukkan sebagai alat prediksi tambahan 

untuk menguji kemungkinan perbedaan jenis kelamin pada dampaknya.  
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Karena kami memasukkan beberapa alat prediksi dan interaksi dalam tiap analisis, 

kami melaporkan berat beta terstandardisasi sebagai ukuran umum dari besar dampak. 

Berat beta merefleksikan angka standar deviasi perubahan pada variabel dependen 

yang diproduksi dari sebuah perubahan standar deviasi pada variabel independen. 

Untuk mempermudah interpretasi, kami juga melaporkan d Cohen sebagai 

perbandingan analog sederhana di mana statistik ini dapat dikalkulasi.  

 

Analisis kami menguji perbedaan rata-rata antara kelompok dan kondisi. Karena itu, 

hasil penelitian ini menggambarkan perbedaan rata-rata dalam perilaku. Perbedaan ini 

tidak berarti berlaku benar pada semua target individu. 

 

Hasil dan Diskusi  

Konsistensi Antar Penilai 

Dua kelompok penilai, laki-laki dan perempuan heteroseksual, menunjukkan korelasi 

yang tinggi antara penilaian mereka atas orientasi seksual dalam semua kondisi 

(tipikal jenis kelamin, atipikal jenis kelamin, dan wajar); semua r’s C.9 untuk kedua 

target, laki-laki maupun perempuan. Sebagai tambahan, dua kelompok penilai tidak 

berbeda secara substansial dalam hal sebaik apa penilaian mereka berkorelasi dengan 

orientasi seksual target, p = ,18, b = ,03. Dari semua penilai, reliabilitas antar penilai 

(Cronbach’s alpha) melampaui ,95 untuk tiap kondisi dan dalam setiap jenis kelamin 

target. Karena itu, untuk setiap stimulus, penilaian rata-rata orientasi seksual yang 

dipersepsikan dari semua penilai digunakan sebagai analisis selanjutnya.  

 

Seberapa Tersembunyikah Orientasi Seksual? 

Kami pertama menguji dampak utama orientasi seksual dan kondisi eksperimental, 

juga interaksi apa pun dari faktor-faktor ini. Grafik 1 (Figure 1) menunjukkan adanya 

efek utama yang signifikan pada orientasi seksual target. Secara umum, target 

homoseksual dinilai sebagai lebih mungkin berorientasi homoseksual, bagi laki-laki  

p<,0001, b = ,46, d = 1,0 dan bagi perempuan, p = ,0006, b = ,48, d = 1,1. Terdapat 

pula dampak utama yang signifikan pada kondisi, bagi laki-laki, p<,0001, b = ,56, and 

perempuan, p< ,0001, b = ,18. Target terlihat lebih heteroseksual dalam kondisi 

tipikal berdasarkan jenis kelamin dan lebih mungkin homoseksual dalam kondisi 

atipikal berdasarkan jenis kelamin. Ketiga kondisi secara signifikan berbeda dari satu 
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sama lain pada laki-laki. Pada perempuan, kondisi tipikal berdasarkan jenis kelamin 

dan wajar tidak berbeda, tapi kondisi atipikal berbeda. Pada laki-laki, terdapat 

interaksi signifikan antara orientasi seksual target dan kondisi. Perbedaan antara 

kondisi lebih besar pada laki-laki homoseksual dibandingkan pada laki-laki 

heteroseksual, p = ,002, b = ,16. Namun, perbedaan tersebut signifikan pada baik laki-

laki homoseksual maupun heteroseksual. p< ,0001, b = ,77; p<,0001, b = ,48. Karena 

itu, secara umum, target mengubah perilaku mereka berdasarkan kondisi, namun 

secara keseluruhan target homoseksual cenderung terlihat lebih homoseksual 

dibandingkan target heteroseksual (Tabel 1).  

 

 

Graf. 1 Penilaian pengamat mengenai orientasi seksual target laki-laki dan perempuan heteroseksual dan 

homoseksual. Angka yang lebih tinggi menunjukkan bahwa target dipersepsikan lebih mungkin sebagai 

homoseksual, angka yang lebih rendah menunjukkan bahwa target dipersepsikan lebih mungkin sebagai 

heteroseksual. Setiap target diberi nilai dalam tiga kondisi: berperilaku tipikal berdasarkan jenis kelamin, 

berperilaku wajar, dan berperilaku atipikal berdasarkan jenis kelamin. Setiap poin merepresentasikan skor rata-

rata target antar semua penilai yang melihat target dalam kondisi yang relevan. Garis adalah interval 

kepercayaan sebesar 95% dari rata-rata kelompok. Pada poros Y, nilai 1 berarti target dipersepsikan sebagai 

sangat mungkin heteroseksual, sementara skor 7 berarti target dipersepsikan sangat mungkin homoseksual. Area 

yang diarsir menyoroti perbandingan utama kami: antara homoseksual yang berperilaku tipikal dan heteroseksual 

yang berperilaku wajar. Angka yang merepresentasikan ukuran dampak dari perbandingan ini ditunjukkan 

sebagai d Cohen, dan dalam kurung sebagai koefisien korelasi p<,05 

 

Tabel 1. Penilaian pengamat terhadap orientasi target pada Penelitian 1 
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Catatan: Nilai rata-rata (dengan standar deviasi) orientasi seksual dalam setiap kelompok target dalam setiap 

kondisi. Nilai ada pada skala tujuh poin. Nilai rata-rata 1 berarti target di dalam kelompok terlihat sangat 

mungkin heteroseksual, dan nilai rata-rata 7 berarti target di dalam kelompok terlihat sangat mungkin 

homoseksual. 

 

Analisis krusial kami berfokus pada apakah target homoseksual yang diinstruksikan 

untuk berperilaku tipikal berdasarkan jenis kelamin masih dapat dibedakan dari target 

heteroseksual yang berperilaku wajar. Area yang diarsir pada Figur 1 menyorot 

perbandingani ini. Ketika target homoseksual diinstruksikan unutk berperilaku lebih 

tipikal berdasarkan jenis kelamin, mereka masih dipersepsikan cenderung lebih 

homoseksual dibandingkan heteroseksual yang berperilaku wajar, p = ,002, b = ,35, d 

= ,75. Karena itu, secara umum, target homoseksual tidak menyembunyikan orientasi 

mereka secara sempurna.  

 

Dari inspeksi visual atas area yang diarsis pada Grafik 1, tampak bahwa perempuan 

lesbian khususnya dapat dibedakan dari target perempuan heteroseksual, bahkan 

ketika diinstruksikan untuk berperilaku lebih tipikal berdasarkan jenis kelamin. 

Dampaknya hanya signifikan pada target perempuan p = ,003, b = ,45, d = ,99; pada 

target laki-laki, efeknya tidak signifikan p = ,17, b = ,23, d = ,45. Namun, perbedaan 

jenis kelamin pada dampak, seperti yang diindikasikan pada jenis kelamin dan 

orientasi seksual, tidak signifikan p = ,14, b = ,16. 

 

Grafik 1 juga menandakan bahwa terdapat variasi lebih pada penilaian atas target 

lesbian yang diinstruksikan untuk berperilaku tipikal berdasarkan jenis kelamin 

dibandingkan target perempuan heteroseksual yang berperilaku wajar. Uji Levene 

untuk variasi tidak setara, yang dibandingkan dengan magnitudo residual mutlak, 
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mengindikasikan bahwa perbedaan orientasi seksual dalam variasi memang signifikan 

p = ,02, b = ,36. Beberapa target perempuan lesbian tampak heteroseksual ketika 

diinstruksikan untuk bertindak tipikal berdasarkan jenis kelamin, namun lesbian lain 

yang orientasi seksualnya masih dapat diidentifikasi mengimbangi mereka. Laki-laki 

homoseksual yang diinstruksikan untuk berperilaku tipikal berdasarkan jenis kelamin 

tidak menunjukkan variasi yang lebih besar dibandingkan laki-laki heteroseksual yang 

berperilaku wajar p = ,97,b = -,01. Singkatnya, partisipan homoseksual dapat 

mengubah persepsi orientasi seksual mereka sampai tahap tertentu. Tetapi mereka 

masih dapat dibedakan dari partisipan heteroseksual.  

 

PENELITIAN 2 

Walaupun individu homoseksual dapat mengubah perilaku mereka hingga tahap 

tertentu ketika berbicara mengenai cuaca, mungkin akan lebih sulit untuk 

menyembunyikan tanda orientasi mereka dalam situasi yang lebih menuntut secara 

kognitif. Salah satu situasi yang relevan dan berat di antaranya adalah wawancara 

pekerjaan. Situasi ini disimulasikan dalam penelitian kedua untuk mengeksplorasi 

dampak tuntutan kognitif pada kemampuan untuk menyembunyikan tanda perilaku 

orientasi homoseksual.  

 

Metode 

 

Partisipan 

Target Sebagian target Penelitian 1 juga berpartisipasi dalam Penelitian 2. Tidak 

semua target berpartisipasi dalam Penelitian 2 karena penelitian ini dimulai setelah 

Penelitian 1 berjalan. Karena itu, beberapa target tidak memiliki kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam prosedur eksperimental secara penuh, yang meliputi kedua 

penelitian ini.  

 

Target yang berpartisipasi dalam Penelitian 2 meliputi 16 laki-laki homoseksual, 13 

perempuan homoseksual, 16 laki-laki heteroseksual, dan 14 perempuan heteroseksual. 

Usia rata-rata (dengan standar deviasi) adalah 29,8 (8,8), 23,8 (6,3), 26,6 (6,4), dan 

27,6 (10,3). Perempuan homoseksual secara signifikan lebih muda dibandingkan laki-

laki homoseksual. p = ,04, d = ,79. Tidak ada perbedaan kelompok lain yang 
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signifikan pada umur. 86% dari target adalah kaukasian. Proporsi ini tidak berbeda 

secara signifikan dalam kelompok-kelompok itu, v2(3) = 4,78. 

 

Penilai Delapan belas laki-laki heteroseksual dan 20 perempuan heteroseksual dari 

kelas pengantar psikologi ditugaskan secara acak untuk melihat dan menilai klip 

video target yang berpartisipasi dalam Penelitian 2. Usia rata-rata (dengan standar 

deviasi) penilai perempuan dan laki-laki adalah 19,1 (0,86) dan 18,8 (0,79). Kedua 

jenis kelamin tidak berbeda secara signifikan dalam usia p = ,18, b = -,22. 65% adalah 

Kaukasian. Proporsi ini tidak berbeda dari jenis kelamin penilai, v2(1) = 0,46. Penilai 

ini tidak terpapar pada stimuli yang ada dalam Penelitian 1.  

 

Prosedur 

Pembuatan Stimulus Target direkam saat memperagakan wawancara pekerjaan untuk 

“pekerjaan impian” mereka. Setiap target homoseksual diminta untuk membayangkan 

bahwa mereka berbicara secara terpisah dengan dua pewawancara yang berbeda 

(yang pada kenyataannya diperankan oleh pemeran pewawancara yang sama). Satu 

pewawancara dideskripsikan sebagai orang yang sangat terbuka dan menilai mereka 

dengan adil tanpa peduli orientasi seksual mereka sehingga partisipan homoseksual 

dapat bebas menjadi diri mereka sendiri. Respons target terhadap pewawancara ini 

direkam dan digunakan untuk kondisi “berperilaku wajar”. Pewawancara lain 

dideskripsikan sebagai homofobik yang tidak mau mempekerjakan homoseksual. 

Target homoseksual diingatkan bahwa pekerjaan ini adalah “pekerjaan impian” 

mereka dan diinstruksikan untuk “berperilaku seolah heteroseksual” untuk 

mendapatkan pekerjaan tersebut. Respons target terhadap pewawanara ini direkam 

dan digunakan untuk kondisi “berpura-pura heteroseksual”. Kami tidak memberitahu 

mereka bagaimana caranya “berpura-pura heteroseksual”, tapi menyerahkannya 

kepada pertimbangan target sendiri.  

 

Partisipan diminta untuk melakukan wawancara dengan serius. Urutan pewawancara  

diimbangi dari target ke target. Target heteroseksual hanya dihadapkan dengan 

pewawancara yang terbuka dan diinstruksikan untuk berperilaku seperti biasa. 

Penilaian terhadap perilaku wajar mereka kemudian digunakan sebagai pembanding 

untuk target homoseksual dalam kondisi perilaku wajar dan berpura-pura seolah 
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heteroseksual. 

 

Kepada Target ditanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit yang mungkin digunakan saat 

wawancara pekerjaan. Pertanyaan ini meliputi “Deskripsikan gaya kepemimpinan 

Anda,” “Bagaimana Anda menyelesaikan konflik?,” “Apa kualitas Anda sebagai 

pemain tim?” dan “Apa kritik yang paling berguna yang pernah Anda terima, dan apa 

yang Anda lakukan terhadapnya?” Untuk setiap target, salah satu dari pertanyaan ini 

dipilih secara acak untuk kondisi “berperilaku wajar”. Untuk target homoseksual, satu 

dari pertanyaan sisanya dipilih secara acak untuk kondisi “berpura-pura 

heteroseksual” 

 

Penilaian Penilai melihat masing-masing target hanya dalam satu kondisi. Setiap 

penilai melihat kurang-lebih separuh target homoseksual yang berperilaku wajar, 

separuh target homoseksual yang diinstruksikan untuk berpura-pura heteroseksual, 

dan semua target heteroseksual yang berperilaku wajar. Penilai melihat semua target 

dari satu jenis kelamin (ditampilkan dalam urutan acak) lalu semua target dari jenis 

kelamin lain (ditampilkan dalam urutan acak). Penilai melihat video klip dan menilai 

kemungkinan bahwa masing-masing target homoseksual, dengan menggunakan skala 

yang sama dengan Penelitian 1.   

 

Penilai melihat sepuluh detik terakhir dari respons target. Karena banyak target 

mengeluarkan relatif sedikit kata dalam sepuluh detik pertama, kami menggunakan 

sepuluh detik terakhir alih-alih pertama dari jawaban mereka.  

 

Analisis Data 

Rancangan kami meliputi target homoseksual yang diminta berperilaku wajar atau 

berpura-pura heteroseksual, dan target heteroseksual yang diminta berperilaku wajar. 

Kami tidak meminta target heteroseksual untuk berpura-pura homoseksual. Karena 

kami tidak memiliki rancangan faktorial yang seimbang, kami tidak dapat melakukan 

analisis faktorial tradisional yang sama dengan Penelitian 1. Alih-alih, kami 

menggunakan analisis regresi untuk melakukan perbandingan ketiga kondisi. 

Pertama, kami membandingkan target homoseksual dan heteroseksual yang 

berperilaku wajar untuk melihat apakah mereka dapat dibedakan. Kedua, kami 
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membandingkan target homoseksual yang berperilaku wajar dan berpura-pura 

heteroseksual, untuk melihat apakah mereka dipersepsikan berbeda tergantung 

kondisi. Ketiga, kami membandingkan target homoseksual yang berpura-pura 

heteroseksual dengan target heteroseksual yang berperilaku wajar, untuk melihat 

apakah kedua kelompok ini masih dapat dibedakan. Jenis kelamin target dimasukkan 

sebagai alat prediksi tambahan di tiap analisis untuk menguji apakah ada perbedaan 

jenis kelamin pada dampak.  

 

Hasil  

Konsistensi Antar Penilai 

Penilaian penilai perempuan dan laki-laki berkorelasi dengan variabel biner yang 

merefleksikan orientasi seksual target yang sebenarnya: r(58) = ,33, p = ,001 untuk 

penilai perempuan, r(58) = ,23, p = ,008 untuk penilai laki-laki. Penilaian penilai 

perempuan lebih berkorelasi dengan orientasi seksual target yang sebenarnya 

dibandingkan penilaian penilai laki-laki p = ,02, b = ,39. Namun, penilaian laki-laki 

dan perempuan atas target yang berperilaku wajar berkorelasi tinggi antara satu sama 

lain; r(30) = ,93, p<,0001 untuk target laki-laki dan r(26) = ,93, p<,0001 untuk target 

perempuan. Penilaian mereka atas target homoseksual yang diinstruksikan untuk 

berpura-pura heteroseksual juga berkorelasi tinggi: r(14) = ,83, p<,0001 untuk target 

laki-laki, dan r(12) = ,87, p<,0001 for female targets. Di antara semua penilai (dan, 

target homoseksual, dalam tiap kondisi), reliabilitas antar penilai (alpha) melebihi 

,93. Karena itu, untuk analisis selanjutnya, kami menggunakan penilaian rata-rata tiap 

video klip di antara semua penilai.  

 

Seberapa Tersembunyikah Orientasi Seksual? 

Ketika diinstruksikan untuk berperilaku wajar, target homoseksual dipersepsikan 

secara signifikan lebih mungkin homoseksual dibandingkan target heteroseksual, p = 

,001, b = ,41, d = ,89. Perbedaan jenis kelamin pada dampak ini tidak signifikan p = 

,77, b = ,04. Terlepas dari jenis kelamin, target homoseksual dinilai lebih mungkin 

homoseksual (Grafik 2). Peluang bahwa target lebih mungkin dipersepsikan 

homoseksual tidak berubah secara signifikan bergantung pada apakah mereka diminta 

untuk menyembunyikan orientasi seksual atau tidak, p =,93, b = ,005, d = ,003. 

Ketika diinstruksikan untuk berpura-pura heteroseksual, target homoseksual masih 
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dipersepsikan secara signifikan lebih mungkin berorientasi homoseksual 

dibandingkan target heteroseksual yang berperilaku wajar, p = ,001, b = ,43, d = ,93.  

 

Grafik 2 Penilaian pengamat mengenai orientasi seksual target laki-laki dan perempuan heteroseksual dan 

homoseksual. Angka yang lebih tinggi menunjukkan bahwa target dipersepsikan sebagai lebih mungkin 

homoseksual, angka yang lebih rendah menunjukkan bahwa target dipersepsikan lebih mungkin heteroseksual. 

Target homoseksual dinilai dalam dua kondisi: berpura-pura heteroseksual dan berperilaku wajar. Mereka 

dibandingkan dengan target heteroseksual yang berperilaku wajar. Setiap poin merepresentasikan skor rata-rata 

target antar semua penilai yang melihat target dalam kondisi yang relevan. Garis adalah interval kepercayaan 

sebesar 95% dari rata-rata kelompok. Pada poros Y, nilai 1 berarti target dipersepsikan sebagai sangat mungkin 

heteroseksual, sementara nilai 7 berarti target dipersepsikan sangat mungkin homoseksual. Area yang diarsir 

menyorot perbandingan utama kami: antara homoseksual yang berpura-pura heteroseksual dan heteroseksual 

yang berperilaku wajar. Angka yang merepresentasikan ukuran dampak perbandingan ini ditunjukkan sebagai d 

Cohen, dan dalam kurung sebagai koefisien korelasi p<,05 

 

Tabel 2 Penilaian pengamat terhadap orientasi target dalam Penelitian 2 

 

Catatan: Nilai rata-rata (dengan standar deviasi) orientasi seksual dalam setiap kelompok target dalam setiap 

kondisi. Nilai ada pada skala tujuh poin. Nilai rata-rata 1 berarti target di dalam kelompok terlihat sangat 

mungkin heteroseksual, dan nilai rata-rata 7 berarti target di dalam kelompok terlihat sangat mungkin 

homoseksual. 
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Area yang diarsir di Grafik 2 menyorot dampak ini, yang tidak berbeda berdasarkan 

jenis kelamin, p = ,97, b = ,004. Bahkan ketika berpura-pura heteroseksual, target 

homoseksual dari kedua jenis kelamin dapat dibedakan dari mereka yang 

heteroseksual. Karena itu, Penelitian 2 tidak menemukan bukti bahwa target dapat 

mengubah bagaimana orientasi seksual mereka dipersepsikan (Tabel 2). 

 

Membandingkan Penelitian 1 dan 2 

Penelitian 1 menemukan bahwa target dapat menyembunyikan sebagian tanda 

orientasi seksual mereka, tetapi mereka masih dapat dibedakan dari target 

heteroseksual. Penelitian 2 menemukan tidak adanya bukti bahwa target homoseksual 

dapat menyembunyikan orientasi seksual mereka. Karena itu, dalam kedua penelitian 

ini, ketika target homoseksual berusaha untuk menyembunyikan tanda orientasi 

seksual mereka, mereka masih dapat dibedakan dari target heteroseksual. Namun, 

hasil juga menunjukkan bahwa mungkin terdapat perbedaan dalam perilaku di antara 

kedua penelitian ini.  

 

Semua target dalam Penelitian 2 juga berpartisipasi dalam Penelitian 1. Kami 

kemudian melakukan beberapa analisis pada partisipan (memperlakukan target 

sebagai faktor acak) untuk membandingkan perilaku mereka antar penelitian. Kami 

tertarik pada apakah target laki-laki homoseksual tidak terlalu berhasil 

menyembunyikan tanda dalam kondisi “berpura-pura heteroseksual” dalam Penelitian 

2 dibandingkan dalam kondiri “berperilaku tipikal berdasarkan jenis kelamin” dalam 

Penelitian 1.  

 

Untuk menentukannya, kami menguji apakah perbedaan dalam perilaku antara target 

heteroseksual yang diinstruksikan untuk menyembunyikan diri dan taget 

heteroseksual yang berperilaku wajar secara signifikan lebih besar dalam Penelitian 2. 

Kami melakukan analisis regresi untuk membandingkan kedua kelompok target ini, 

dengan penelitian dimasukkan sebagai alat prediksi tambahan. Interaksi dua arah 

antara kelompok target dan penelitian akan mengindikasikan bahwa perbedaan antara 

dua kelompok target ini lebih besar dalam salah satu penelitian. Jenis kelamin parget 

juga dimasukkan sebagai alat prediksi, untuk melihat adanya perbedaan jenis kelamin 
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pada dampak.  

 

Secara keseluruhan, kami tidak menemukan interaksi dua arah antara kelompok target 

dan penelitian, p = ,34, b = ,04. Akan tetapi, temuan ini berbeda berdasarkan jenis 

kelamin target, p = ,05, b = ,07. Tidak terdapat interaksi dua arah antara target 

perempuan, p = ,46, b = ,03. Kami justru menemukan interaksi dua arah antara target 

laki-laki, p = ,05, b = ,12. Perbedaan antara laki-laki homoseksual yang diinstruksikan 

untuk menyembunyikan orientasi seksual dan laki-laki heteroseksual yang berperilaku 

wajar secara signifikan lebih besar dalam Penelitian 2 dibandingkan Penelitian 1. 

Secara spesifik, laki-laki homoseksual dinilai secara signifikan lebih mungkin 

berorientasi homoseksual dalam kondisi “berpura-pura heteroseksual” dalam 

Penelitian 2 dibandingkan kondisi terkait dalam Penelitian 1, p = ,0004, b = ,42, d = 

,91. Sebaliknya, laki-laki heteroseksual yang berperilaku wajar dipersepsikan mirip 

dalam kedua penelitian, p = ,11, b = ,15, d = ,28. Karena itu, laki-laki homoseksual 

tidak terlalu efektif menyembunyikan orientasinya dalam Penelitian 2 dibanding 

dalam Penelitian 1. Perempuan homoseksual juga tidak terlalu efektif 

menyembunyikan orientasinya dalam kedua penelitian.  

 

 

Grafik 3 Skor kontras (Penelitian 2 dikurangi Penelitian 1) berdasarkan skor rata-rata penilaian pengamat 
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terhadap orientasi seksual target perempuan dan laki-laki heteroseksual dan homoseksual. Skor kontras 

diperlihatkan untuk target yang berperilaku wajar, dan untuk target homoseksual, untuk target yang berusaha 

menyembunyikan tanda orientasi seksual mereka (yakni, berperilaku tipikal berdasarkan jenis kelamin dalam 

Penelitian 1, dan berpura-pura heteroseksual dalam Penelitian 2). Poin merepresentasikan skor kontras target 

individu. Garis adalah interval kepercayaan sebesar 95% dari rata-rata kelompok. Pada poros Y, skor 6 

mengindikasikan penerimaan skor kemungkinan orientasi seksual terbesar dalam penelitian 2 dan kemungkinan 

terkecil dalam Penelitian 1; nilai -6 mengindikasikan sebaliknya. Area yang diarsir menyorot perbandingan 

utama kami: antara homoseksual yang berusaha menyembunyikan tanda orientasi mereka dan heteroseksual yang 

berperilaku wajar. Angka-angkanya adalah ukuran dampak dari perbandingan ini, yang diekspresikan sebagai d 

Cohen, dan dalam kurung sebagai koefisien korelasi p<,05 

 

Untuk mengilustrasikan hasil-hasil ini, kami membuat grafik untuk setiap perbedaan 

skor target: perbedaan antara penilaian rata-rata target dalam kedua penelitian. Skor 

dengan kontras positif mengindikasikan penilaian yang lebih cenderung homoseksual 

dalam Penelitian 2 dibanding Penelitian 1, dan nilai negatif mengindikasikan 

sebaliknya. Grafik 3 menunjukkan bahwa ketika diminta untuk menyembunyikan 

orientasi seksual mereka, laki-laki homoseksual tetap secara signifikan lebih mudah 

diidentifikasi dalam Penelitian 2 dibanding Penelitian 1. Nilai kontras rata-rata 

mereka rendah (,82) tetapi secara signifikan lebih besar daripada nol, p = ,0004, dwithin 

= 1,1. (Ukuran dampak, dwithin, sama dengan skor kontras rata-rata dibagi dengan 

standar deviasi skor kontras.) Sebagai perbandingan, laki-laki heteroseksual yang 

berperilaku wajar tidak berbeda secara signifikan antar penelitian. Skor kontras rata-

rata mereka (,31) tidak berbeda secara signifikan dengan nol, p = ,11, dwithin = 0,4. 

Laki-laki homoseksual yang berperilaku wajar juga dinilai mirip dalam kedua 

penelitian: skor kontras rata-rata mereka (,01) tidak berbeda secara signifikan dengan 

nol, p = ,96, dwithin = 0,01. Lagi-lagi, hasil ini menunjukkan bahwa laki-laki 

homoseksual mungkin lebih sulit untuk menyembunyikan tanda orientasi seksual 

mereka dalam Penelitian 2. Tidak ada skor kontras perempuan yang secara signifikan 

berbeda dengan nol, dan ini menunjukkan bahwa perempuan pun tidak dapat 

menyembunyikan tanda orientasi seksual mereka dalam kedua penelitian.  

 

Diskusi Umum 

Dalam kedua penelitian, individu homoseksual dipersepsikan lebih mungkin sebagai 

berorientasi homoseksual dibandingkan individu heteroseksual. Dalam Penelitian 1, 

laki-laki homoseksual dapat menyembunyikan orientasi seksual mereka secara 
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parsial. Namun, mereka tidak melakukannya sebaik itu dalam Penelitian 2, dan ini 

menunjukkan bahwa situasi yang sulit secara kognitif dapat menyulitkan usaha untuk 

menyembunyikan orientasi seksual seseorang.  

 

Dampak Tuntutan Kognitif 

Tuntutan kognitif yang dipicu secara eksperimental cenderung mengganggu tugas lain 

yang membutuhkan perhatian secara sadar. Sebagai contoh, penelitian sebelumnya 

telah meminta partisipan untuk mengulang banyak angka atau rangkaian kata, atau 

membuat mereka cemas mengenai aktivitas yang akan terjadi (Gilbert et al. 1988; 

Swann et al. 1990). Hasilnya, mereka tidak dapat memproses timbal-balik atau 

mengoreksi penilaian mereka mengenai orang lain. Begitu pula, penelitian kedua 

kami meminta partisipan untuk menjawab pertanyaan sulit yang seharusnya diberikan 

oleh pewawancara kerja, yang evaluasinya dapat memiliki konsekuensi penting. 

Berusaha untuk melakukan hal tersebut kemungkinan membutuhkan perhatian yang 

substansial. Hal ini dapat mengurangi kemampuan partisipan homoseksual untuk 

menyembunyikan orientasi seksual mereka secara relatif terhadap Penelitian 1, di 

mana mereka hanya diminta untuk bercerita mengenai cuaca.  

 

Dampak tuntutan kognitif terhadap perilaku dapat menjadi indikasi kasar mengenai 

bagaimana perilaku ini adalah sesuatu yang otomatis atau penuh usaha. Menurut 

Gilbert and Osborne (1989), proses yang relatif otomatis membutuhkan perhatian 

secara sadar yang sedikit. Bahkan ketika perhatian seseorang sedang teralihkan, 

proses otomatis dapat terjadi tanpa terganggu. Dalam penelitian ini, laki-laki 

homoseksual yang berperilaku secara wajar terlihat sama-sama bermungkinan 

memiliki orientasi homoseksual dalam kedua penelitian; perbedaan antara penelitian-

penelitian atas perilaku wajar mereka tidak signifikan. Karena itu, tuntutan kognitif 

dalam Penelitian 2 tidak mempengaruhi perilaku wajar mereka. Hal ini menunjukkan 

bahwa perilaku wajar yang dapat mengidentifikasikan mereka sebagai homoseksual 

terjadi secara otomatis. Sebaliknya, usaha partisipan homoseksual untuk 

menyembunyikan orientasi mereka tidak efektif dalam Penelitian 2 yang lebih berat 

secara kognitif. Mengatur perilaku atipikal berdasarkan jenis kelamin yang dapat 

mengidentifikasikan mereka sebagai homoseksual mungkin merupakan proses yang 

lebih membutuhkan usaha sehingga rentan terhadap gangguan dari tuntutan kognitif 
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lain.  

 

Interpretasi Alternatif  

Kedua penelitian dirancang secara terpisah, sehingga berbeda dalam lebih daripada 

satu hal. Hasilnya, beberapa interpretasi dimungkinkan dari pola hasil yang 

didapatkan.  

 

Sebagai contoh, Penelitian 2 mungkin telah membuat partisipan homoseksual lebih 

cemas dibandingkan Penelitian 1. Penelitian 2 mengangkat kemungkinan bahwa 

seorang homofobik dapat mengetahui orientasi mereka. Jika ini terjadi, atau jika 

mereka menjawab pertanyaan wawancara dengan buruk, mereka akan ditolak dari 

pekerjaan yang sangat diinginkan. Walaupun permainan peran yang menciptakan 

situasi ini bermaksud untuk menstimulasi, hal itu dapat menimbulkan kecemasan. 

Kecemasan atau kekhawatiran ini dapat menyebabkan kesulitan dalam usaha untuk 

menyembunyikan orientasi seksual dalam Penelitian 2.  

 

Akan tetapi, satu teori kecemasan yang berpengaruh menyatakan bahwa mekanisme 

tindakannya tidak berbeda secara fundamental dari mekanisme beban kognitif. 

Menurut Teori Pemrosesan Efisiensi (Processing Efficiency Theory), pikiran yang 

menggelisahkan dapat mengurangi kapasitas tersedia dari memori yang bekerja. 

(Eysenck & Calvo 1992). Pikiran menggelisahkan juga dapat mengkonsumsi sumber-

sumber daya perhatian (Sarason 1988). Hasilnya, pikiran yang menggelisahkan dapat 

menyebabkan lebih berat bagi seseorang untuk menyelesaikan tugas yang 

membutuhkan usaha, yang bergantung pada memori yang bekerja, perhatian, atau 

keduanya. Maka, pikiran tersebut dapat mengganggu tugas yang membutuhkan usaha 

seperti halnya beban kognitif. Walaupun penilai masih belum mengetahui bagaimana 

kecemasan atau kekhawatiran mempengaruhi performa, teori ini telah mendapatkan 

dukungan empiris yang substansial (Calvo, Eysenck, Ramos, & Jiminez 1994; 

Eysenck 1996; Williams, Vickers, & Rodrigues 2002; Wilson, Smith, & Holmes 

2007). 

 

Kemungkinan lain adalah beberapa target homoseksual mungkin telah menafsirkan 

instruksi untuk kedua penelitian sebagai panggilan untuk melihat sejumlah perubahan 
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perilaku. Dalam Penelitian 1, kami meminta target homoseksual untuk bertindak lebih 

maskulin atau lebih feminin daripada yang biasa mereka lakukan, sementara dalam 

Penelitian 2 kami meminta mereka untuk “berpura-pura heteroseksual.” Beberapa 

target homoseksual mungkin dapat dibedakan dari target heteroseksual, namun 

percaya bahwa mereka tidak dapat dibedakan. Hasilnya, mereka mungkin merasa 

hanya perlu sedikit mengubah perilaku wajar mereka untuk mengikuti instruksi 

Penelitian 2 untuk “berpura-pura heteroseksual.” Mereka mungkin dapat mengubah 

perilaku mereka seperti yang didemonstrasikan dalam Penelitian 1, namun gagal 

menyadari bahwa terdapat berbagai perubahan yang dibutuhkan untuk terlihat 

heteroseksual. 

 

Target homoseksual juga mungkin tidak terlalu ingin menyembunyikan orientasi 

seksual mereka dalam Penelitian 2 dibandingkan Penelitian 1. Penelitian 2 meminta 

mereka untuk menyembunyikan orientasi seksual mereka karena orang yang berada 

pada posisi yang berkuasa merupakan homofobik. Beberapa target homoseksual 

mungkin tersinggung terhadap situasi ini dan ragu untuk menurutinya. Karena itu, 

dampak berpura-pura yang lebih kecil dalam Penelitian 2 dapat merepresentasikan 

kurangnya motivasi dibandingkan kurangnya kemampuan. Walaupun kami tidak 

memiliki indikasi akan situasi ini, keterbatasan potensial ini perlu dihindari dalam 

penelitian selanjutnya.  

 

Terdapat kemungkinan bahwa urutan penelitian mempengaruhi hasil penelitian. 

Partisipan Penelitian 2 juga berpartisipasi dalam Penelitian 1 dalam sesi 

eksperimental yang sama, dan mereka melakukannya sebelum menyelesaikan 

Penelitian 2. Karena itu, kami tidak dapat menghilangkan dampak urutan.  

 

Akhirnya, kedua penelitian kami mungkin memiliki bias untuk menemukan 

ketidakmampuan untuk menyembunyikan orientasi. Individu homoseksual yang 

memiliki kesulitan menyembunyikan orientasi mereka cenderung lebih terbuka 

mengenai orientasi mereka dan lebih mungkin untuk merespons iklan yang mencari 

partisipan homoseksual untuk penelitian. Karena itu, terdapat risiko seleksi diri yang 

mempengaruhi hasil kami. Walaupun tidak dapat sepenuhnya menghilangkan risiko 

ini, kami berusaha untuk meminimalisirnya dengan merekrut partisipan untuk 
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penelitian yang lebih besar dalam perkembangan anak, dan tidak secara eksplisit 

merekrut partisipan untuk penelitian dalam penyembunyian orientasi seksual.  

 

Arah Masa Depan 

Penelitian saat ini menunjukkan bahwa walaupun individu homoseksual secara umum 

dapat menyembunyikan perilaku yang berhubungan dengan orientasi seksual mereka, 

kemampuan mereka untuk melakukannya bisa terganggu karena situasi yang 

menuntut secara kognitif. Penelitian selanjutnya dapat secara langsung menguji 

kemungkinan ini dengan memanipulasi tuntutan kognitif dan membiarkan faktor lain 

tetap ada. 

 

Sebagai tambahan, penelitian selanjutnya dapat menyelidiki tanda orientasi seksual 

apa yang mudah disembunyikan. Sebagai contoh, terdapat perbedaan heteroseksual-

homoseksual pada baik wicara maupun perilaku motorik non-verbal (contohnya 

Rieger et al. 2009), dan penelitian dapat melihat sejauh mana masing-masing 

komponen dapat disembunyikan. Penelitian oleh Rieger et al. juga menyatakan bahwa 

individu heteroseksual dan homoseksual dapat berbeda dalam atipikalitas jenis 

kelamin dari konten respons terhadap pertanyaan tertentu; yakni, konten respons yang 

diberikan oleh individu homoseksual mungkin lebih mirip dengan respons tipikal 

yang diberikan oleh individu berjenis kelamin lain. Penelitian mungkin dapat 

menyelidiki kemampuan untuk mengontrol konten berdasarkan jenis kelamin dari 

respons ketika seseorang berusaha untuk terlihat heteroseksual.  

 

Penelitian saat ini berfokus pada hasil di tingkat kelompok. Akan tetapi, terdapat 

variasi individual dalam kemampuan untuk menyembunyikan orientasi seksual. 

Penelitian selanjutnya dapat menguji penjelasan yang berbeda untuk variasi itu. 

Sebagai contoh, beberapa invidual mungkin lebih berbakat dalam akting secara 

umum. Secara klinis, banyak laki-laki yang atipikal berdasarkan jenis kelamin telah 

diamati memiliki kemampuan bagus dalam bermain peran, dengan sigap mengubah 

perilaku seiring mereka mengadaptasi peran yang berbeda (Green & Money 1966). 

Karena laki-laki yang atipikal berdasarkan jenis kelamin lebih mungkin untuk tumbuh 

sebagai homoseksual dibanding yang lain (Green 1987), mungkin sekelompok laki-

laki homoseksual memiliki bakat tertentu dalam akting. Jika demikian, kemampuan 
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akting mereka secara umum membuat mereka lebih baik dalam menyembunyikan 

perilaku penanda orientasi seksual mereka. Walaupun kami tidak memiliki data 

tentang kemampuan akting partisipan kami secara umum, ini adalah hipotesis menarik 

untuk penelitian selanjutnya.   

 

Bahkan jika dua individu homoseksual sama-sama dapat menyembunyikan orientasi 

mereka, mereka dapat berbeda dalam motivasi untuk melakukannya. Hal ini mungkin 

dipengaruhi oleh perbedaan individu dalam memonitor diri. Ciri kepribadian ini 

merefleksikan konsistensi perilaku seseorang dari situasi ke situasi. Individu yang 

dengan kemampuan memonitor diri yang tinggi cenderung menyesuaikan perilaku 

mereka sesuai dengan kebutuhan situasi, sementara yang berkemampuan rendah 

cenderung menampilkan pola perilaku yang sama tanpa tergantung situasi (Snyder 

1974). Pengukuran diri atas monitor diri telah diperlihatkan untuk memprediksi 

sejauh mana berbagai tipe perilaku dimodifikasi berdasarkan situasi. Contohnya, 

mereka dengan monitor diri tinggi cenderung menyesuaikan perilaku maskulin atau 

feminin mereka. Dalam interaksi dua arah pada umumnya, mereka cenderung 

menunjukkan pola ekspresi yang tipikal berdasarkan jenis kelamin dibanding yang 

memiliki monitor diri rendah; ini dapat merefleksikan konfirmitas tinggi pada peran 

gender (Ickes & Barnes 1977). Dalam situasi di mana perilaku feminin diharapkan 

dari kedua jenis kelamin, mereka dengan kemampuan monitor yang tinggi dari kedua 

jenis kelamin dapat mengikuti norma ini lebih daripada mereka yang berkemampuan 

rendah (Lippa, Valdez, & Jolly 1983).  

 

Karena banyak perilaku cenderung dipersepsikan sebagai atipikal berdasarkan jenis 

kelamin dan homoseksual, mungkin individu homoseksual yang memiliki monitor 

diri tinggi dapat lebih banyak mengurangi perilaku atipikal mereka dalam situasi di 

mana homoseksualitas tidak diterima. Penelitian selanjutnya perlu menyelidiki 

hubungan antara monitor diri dan penyembunyian orientasi seksual.  

 

Penelitian selanjutnya juga perlu melihat relevansi sosial dari penyembunyian 

orientasi seksual seseorang. Di antara individu homoseksual yang orientasinya dapat 

diidentifikasi, mereka yang lebih sulit atau lebih tidak ingin menyembunyikannya bisa 

menerima konseksuensi sosial dan psikologis yang negatif. Konsisten dengan gagasan 
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ini, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa laki-laki homoseksual yang 

berperilaku atipikal berdasarkan jenis kelamin mengalami tekanan psikologis lebih 

besar, yang mungkin disebabkan oleh prasangka terhadap perilaku yang atipikal 

berdasarkan jenis kelamin dan homoseksualitas (Skidmore, Linsenmeier, & Bailey 

2006). 

 

Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa homoseksual yang menyembunyikan 

orientasi seksual mereka memiliki kesehatan fisik yang lebih buruk; penyembunyian 

orientasi seksual dapat menekan tubuh secara fisik, mengurangi kemampuan untuk 

melawan penyakit (Cole, Kemeny, Taylor, & Visscher 1996a, 1996b). Akan tetapi, 

penelitian ini berfokus pada penyembunyian identitas diri sebagai homoseksual, dan 

bukan penyembunyian tanda non-verbal akan orientasi seksual. Penelitian selanjutnya 

perlu melihat korelasi positif dan negatif dari kemampuan untuk menyembunyikan 

perilaku yang atipikal berdasarkan jenis kelamin, juga sebab dan konsekuensi 

perbedaan dalam motivasi untuk melakukannya.  
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