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BAB 4 

HASIL PENELITIAN  

4.01. Orientasi Kancah Penelitian dan Persiapan Penelitian 

4.01.01. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian “Tahap-tahap Peneriman Diri pada Homoseksual” ini memiliki 

sasaran kaum homoseksual. Subjek penelitian memiliki kisaran usia  21-35 tahun. 

peneliti menemukan tiga subjek yang sesuai dengan kriteria yaitu O sebagai 

subjek pertama, R sebagai subjek kedua dan A sebagai subjek ketiga. Penelitian 

dilanjutkan dengan meminta ijin ketiga subjek sebelum wawancara dan observasi 

dilakukan. 

Tempat penelitian ketiga subjek yaitu kos peneliti, tempat gym, kafe, restoran 

cepat saji, gedung serbaguna, dilanjutkan dengan observasi yang dilakukan ketika 

wawancara sedang berlangsung. Observasi dilihat dari mimik muka dan gerakan-

gerakan tubuh tertentu yang muncul ketika subjek merespon setiap pertanyaan 

yang berikan oleh peneliti.  

4.01.02. Persiapan Penelitian 

Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan penelitian diantaranya: 

4.01.02.1. Penetapan kriteria subjek  

4.01.02.2. Pencarian subjek yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.  

Dalam pencarian subjek peneliti mengandalkan   relasi pertemanan 

maupun kerabat peneliti untuk mendapatkan tiga orang subjek yang 

sesuai dengan kriteria. 

4.01.02.3. Membuat pedoman wawancara yang digunakan saat penelitian 

berlangsung.  
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4.01.02.4. Melakukan suatu perjanjian penelitian dengan menggunakan informed  

consent 

4.01.02.5. Mempersiapkan peralatan pendukung seperti alat perekam, kertas, dan 

bolpoint sebagai alat penunjang kelancaran jalannya wawancara dan 

observasi. 

4.02. Pelaksanaan Penelitian 

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dan 

observasi. Penelitian dimulai pada tanggal 13 September 2018 sampai 04 Oktober 

2018.  Jadwal pelaksaan penelitian dibuat sesuai persetujuan dengan ketiga 

subjek sehingga wawancara bersifat fleksibel.  

Proses pengambilan data terdiri dari beberapa tahapan yaitu :  

Tabel 4.01. Tahap-tahap Pengambilan Data  

No Tahapan Keterangan 

1 Rapport  Penelitian melakukan pendekatan diawal atau 
pengenalan sebelum melakukan penelitian  

2 Tanda Tanga n 
Surat Keterangan 
Penelitian 

Peneliti meminta tanda tangan subjek sebagai 
tanda kesediaan untuk menjadi subjek dalam 
penelitian   

3 Wawancara  Wawancara yang dilakukan untuk 
mendapatkan data-data yang dibutuhkan 
yang sesuai dengan teori yang terkait 

4 Observasi  Observasi dilakukan saat wawancara 
berlangsung untuk mengetahui ekpresi, 
bahasa tubuh/ gestur  subjek saat menjawab. 
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Kemudian peneliti menguraikan pelaksaan penelitian melalui tabel jadwal 

pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh ketiga subjek. Berikut ini tabel 2 

yang merupakan jadwal pelaksanaan penelitian : 

Tabel 4.02. Pelaksanaan Penelitian Subjek 

Subjek  Hari dan 
tanggal 

Waktu  Lokasi Tahap pengambilan 
data 

Subjek 
1 

13/09/18 21.30-23.30 Kos peneliti Rapport dan TTD 
Surat Keterangan 

Penelitian 

Wawancara dan 
Observasi 

18/09/18 12.15-13.50 Tempat gym  Wawancara dan 
Observasi 

     

Subjek 
2 

17/09/18 14.30-16.40 Kafe Rapport dan TTD 
Surat Keterangan 

Penelitian 

Wawancara dan 
Observasi 

04/10/18 12.30-13.30 Kafe  Wawancara dan 
Observasi 

     

Subjek 
3 

29/09/18 15.00-16.30 Restoran 
Cepat Saji 

Rapport dan TTD 
Surat Keterangan 

Penelitian 

Wawancara dan 
Observasi 

30/09/18 12.00-14.30 Kafe dekat 
rumah subjek 

Wawancara dan 
Observasi 

04/10/18 19.00-19.45 Gedung 
serbaguna 

Wawancara dan 
Observasi 
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4.03. Hasil Pengumpulan Data Subjek  

4.03.01. Pengumpulan Data Subjek I 

4.03.01.1. Identitas subjek 

Nama Inisial  : O 

Jenis kelamin  : Laki-laki  

Usia    : 22 Tahun 

Alamat rumah   : Pamularsih 

Jumlah saudara  : 2 perempuan 

Status    : Mahasiswa 

4.03.01.2. Hasil observasi subjek I 

Observasi pertama dilakukan di ruang tamu kos peneliti, pukul  21.30 

sampai dengan 23.30 WIB. Wawancara dilakukan setelah subjek dan peneliti pergi 

menonton. Subjek adalah teman SMA peneliti yang telah lama tidak bertemu. 

Sebelum wawancara berlangsung peneliti meminta subjek untuk menggunakan 

nama  inisial dan menandatangani surat keterangan penelitian sebagai  tanda 

kesediaan subjek dalam melakukan wawancara. 

Subjek terlihat berpakaian rapi, modern, dan wangi dengan perpaduan 

feminin dalam penampilannya. Cara berbicara yang terlihat sombong sesekali 

terlihat ketika sedang berkomunikasi dengan peneliti. Selain itu subjek memiliki 

kepercayaan diri yang sangat tinggi, ia juga sosok yang selalu berjuang untuk 

memenuhi keinginannya, orang yang baik tetapi sulit bergaul dengan orang-orang 

yang baru ditemuinya.  

Wawancara yang dilakukan pada hari pertama berlangsung dengan 

suasana santai. Subjek menjawab berbagai pertanyaan yang diberikan oleh 

peneliti dengan menyantap berbagai suguhan yang telah disajikan oleh peneliti. 



27 
 

 
 

Ekspresi wajah kesal ditunjukkan oleh subjek ketika peneliti menyinggung 

permasalahan dalam keluarganya. Wawancara yang dilakukan pada hari pertama 

berjalan cukup lama karena situasi yang dibuat santai dan tidak terbatas oleh 

waktu, tetapi karena waktu telah menunjukkan pukul 23.30 akhirnya wawancara 

diakhiri dan dilanjutkan sesuai kesepakatan dengan subjek.  

Wawancara hari kedua dilakukan tanggal 18 September 2018 pada siang  

hari, pukul 12.15 sampai 13.50 WIB.   Subjek meminta peneliti untuk datang ke 

tempat gym subjek. Tempat gym merupakan tempat yang disukai oleh subjek 

karena ia dapat membentuk tubuhnya dan menjaga kesehatan. Wawancara 

berjalan dengan santai dan lancar karena tempat yang nyaman dan sepi. Subjek 

tidak mampu menyebutkan  dengan jelas  5 kelebihan dan 5 kekurangan yang   ia 

miliki.  

4.03.01.3. Hasil wawancara subjek I 

4.03.01.3.1. Profil umum 

O adalah seorang mahasiswa di sebuah universitas swasta di Kota 

Semarang. O lahir dari keluarga yang berpendidikan, ayah O bekerja sebagai 

guru. O memiliki keinginan yang sama dengan ayahnya, hal ini dibuktikan dengan 

mengambil jurusan pendidikan matematika di Universitasnya. Menurut O 

keputusannya membuat keluarganya bangga karena dapat membantu 

perekonomian keluarganya. 

O memiliki 2 kakak perempuan dan ibu yang penuh dengan kasih sayang. 

Kehidupan masa kecil  O penuh dengan kebahagiaan, sebelum ayah O difitnah 

dan berurusan dengan kasus pidana yang membuat ayah O mendekam di sel 

penjara. Hal ini membuat kehidupan O berubah, setelah kejadian tersebut ibu O 
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juga memiliki konflik dengan ayah O sehingga hubungan ibu dan ayah O menjadi 

renggang.  

O dulunya merupakan anak yang ceria dan terbuka dengan ayah dan 

ibunya, tetapi semua berubah setelah permasalahan yang terjadi dalam 

keluarganya. O memilih untuk memendam perasaannya sendiri. Permasalahan itu 

membuat O mencari hiburan di luar rumah yaitu dengan mencari teman di sosial 

media. Hal ini O lakukan untuk mendapatkan teman yang dapat dijadikan tempat 

diskusi ketika O memiliki permasalahan dengan keluarganya.  

Bermula dari broadcast di BlackBerryMessenger membuat O ketagihan 

mencari teman di sosial media yang berbasis chatting. O melanjutkan pencarian 

pertemanannya melalui twitter, people nearby di line, dan beetalk. O mendapatkan 

banyak teman di sosial media, salah satunya A. O merasa senasib dengan A 

sehingga O berani terbuka mengenai permasalahan keluarganya kepada A. 

Keadaan tersebut membuat O merasa nyaman akan kehadiran A.  

Berjalannya waktu O menyadari bahwa A adalah pria homoseksual. Secara 

tidak langsung A mengenalkan O ke dunia homoseksual. A memberikan perhatian 

lebih kepada O, perhatian yang diberikan A terhadap O dapat membantu O sedikit 

melupakan permasalahan yang terjadi dalam keluarganya. O merasa setelah 

mengenal A, O menjadi orang yang lebih baik sehingga O tidak perlu melakukan 

aktvitas seperti  merokok, mabuk-mabukan, maupun narkoba.  

Ketertarikan dan perasaan nyaman terhadap A membuat O memendam 

perasaan suka kepada A pada waktu menjelang kelulusan SMA. O menjadikan 

dunia homoseksual ini sebagai dunia keduanya. O mendapatkan pengalaman 

baru karena A sering mengajak O bertukar pikiran dan membangun semangat O 

kembali. 
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O memiliki sahabat wanita yaitu S yang dikenalnya sejak SMA. S memiliki 

pemikiran yang cukup luas sehingga O dapat bertukar pikiran mengenai dunia 

kedunya. S juga bisa menjadi pendengar yang baik, sehingga sampai saat ini 

hubungan keduanya masih sangat baik. 

4.03.01.3.2. Perilaku Homoseksual  

Menurut O perilaku homoseksual adalah perilaku menyukai sesama jenis. 

Perilaku homoseksual hampir sama dengan perilaku heteroseksual, perbedaan 

hanya pada konteks seksualnya. O juga beranggapan bahwa  perilaku 

homoseksual sering terjadi di kota-kota besar yang telah menerima ajaran Negara 

Barat salah satunya adalah Pulau Bali. Tetapi, di Pulau Jawa tepatnya di Kota 

Semarang perilaku homoseksual tidak terlalu nampak.  

Perilaku homoseksual yang sering dilakukan oleh O adalah   jalan-jalan ke 

mall, bertemu di kafe sehingga mereka bisa saling bertukar pikiran. O 

menganggap bahwa perilaku tersebut sama seperti yang dilakukan oleh pasangan 

heteroseksual. Menurut O perilaku homoseksual yang ia lakukan tidak 

mengganggu norma yang ada di Indonesia, karena menurut O perilaku tersebut 

tidak merugikan siapapun. 

4.03.01.3.3. Stigma Masyarakat  

Menurut O  masyarakat Indonesia pada umumnya kurang bertoleransi 

terhadap LGBT, mereka beranggapan bahwa perilaku homoseksual adalah aib 

atau dosa yang perilakunya tidak wajar. Menurut O tidak semua masyarakat 

Indonesia beranggapan demikian, tetapi sebagian masyarakat yang memiliki 

pengetahuan luas dapat menganggap perilaku tersebut sebagai perilaku yang 

wajar sejauh perilakunya tidak berlebihan. Adanya persepsi masyarakat tersebut 
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membuat O merasa nyaman karena sesuai dengan tipe O yang tidak suka 

menyebarluaskan hubungannya.  

4.03.01.4. Analisa subjek  

Subjek O menyadari tertarik pada sesama jenis, bermula dari pertemuan O 

dengan A. Setelah berdinamika dengan A muncul pertanyaan dalam diri O.  

4.03.01.4.1. Tahap keingintahuan 

Pertanyaan yang muncul dalam diri O adalah “apakah aku seorang 

homoseksual?”. O memiliki keingintahuan yang tinggi terhadap perasaan nyaman 

yang timbul dari perhatian yang diberikan oleh A. Untuk memastikan hal tersebut 

O menanyakan perasaannya kepada A  yang merupakan pria homoseksual. A 

membenarkan bahwa perasaan Keingintahuan yang muncul itu merupakan 

sesuatu yang wajar, hal ini membuat perasaan yang dirasaka oleh O di dukung 

oleh A dan mereka mencoba untuk menjalain suatu hubungan.   A juga mencari 

informasi mengenai homoseksual melalui internet. Informasi  yang diperoleh dari 

internet dan juga jawaban dari A membuat O merasa cemas akan adanya 

penolakan dari lingkungan.  

4.03.01.4.2. Tahap Penghindaran 

Di awal kecemasannya O menyimpan perasaan tersebut sendiri, O 

menjadi orang yang lebih tertutup dan memiliki perasaan yang rumit. Selain itu O 

mengalami penyangkalan dalam dirinya, dibuktikan dari perilakunya yang 

menghindari lingkungan dan munculnya pemikiran yang rumit akan keadaan yang 

dihadapi. O memiliki ketakutan saat berkomunikasi langsung dengan lawan 

bicaranya yang menimbulkan kecurigaan orang tersebut terhadap orientasi 

seksual yang dimiliki oleh O. 
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4.03.01.4.3. Tahap Membiarkan Begitu Saja 

Seiring dengan berjalannya waktu O menerima “dunia keduanya” dan 

mengikuti alur. Penilaian dan pandangan dari orang lain tidak  menjadi masalah, 

selama O merasa perilaku yang dilakukannya tidak merugikan orang lain. Saat ini 

O menganggap bahwa dirinya dapat bersahabat dan menerima keadaannya 

sebagai seorang homoseksual. O merasa dengan kehidupan di “dunia kedua”nya 

ia menjadi lebih bahagia, dan banyak belajar hal baru. Hal ini dapat dilihat dari 

pernyataanya yang mengungkapkan bahwa dirinya dapat bergaul dengan siapa 

saja tanpa melihat keadaan fisik. 

4.03.01.4.4. Tahap Persahabatan 

Tahap persahabatan pada O dapat dilihat dari pernyataan yang 

diberikannya terkait kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Ia mengungkap 

bahwa dirinya orang yang lemah lembut dan tidak memilih-milih dalam berteman. 

Terkadang ia menganggap dirinya berperilaku jahat terhadap orang lain, karena 

menilai seseorang pada pandangan pertama. O juga mengungkapkan bahwa 

terkadang pandangan orang lain terhadapnya tidak sesuai dengan kenyataan 

yang terjadi. Beberapa orang menganggap dirinya sombong, karena gaya hidup 

dan cara berbicaranya.  Hal tersebut terkait kelebihan  dan kekurangan yang O 

miliki.  O mengaku setelah ia menerima segala kekurangan dan kelebihan yang ia 

miliki, O pun menerima dirinya sebagai homoseksual dan O juga bisa menerima 

segala kekurangan dan kelebihan orang yang ada disekelilingnya. 

O mengungkapkan melewati proses panjang O belajar banyak hal 

terutama terkait dengan penerimaan diri. Hal ini terlihat dari pernyataannya bahwa 

O menerima diri  sebagai homoseksual dengan apa adanya dan tidak 
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mempedulikan perkataan orang lain. Hanya saja O memiliki ketakutan dalam 

pengungkapan orientasi seksualnya pada keluarga terutama kedua orang tuanya. 

4.03.01.5. Kesimpulan :  

O melewati tahap keingintahuan bermula dari rasa nyaman kepada A. 

Muncul ketertarikan untuk mencari informasi yang terkait homoseksual melalui 

internet.  Hal ini membuat O memberanikan diri untuk menanyakan perasaannya 

pada A dan mereka mencoba untuk menjalin hubungan. Hubungan yang mereka 

jalani membuat O merasa takut akan adanya penolakan dari masyarakat. Dari 

perasaan takut itu menimbulkan kecemasan yang menyebabkan O menjadi pribadi 

yang tertutup dan memiliki perasaan yang rumit. O juga mencoba untuk 

menghindar dari lingkungannya dengan membatasi dirinya berkomunikasi dengan 

lawan biacaranya karena takut akan menimbulkan kecurigaan oleh orang tersebut. 

Berjalannya waktu O mencoba untuk menjadikan dunia homoseksual 

sebagai dunia keduanya. O juga mencoba untuk tidak memikirkan stigma yang 

akan diberikan oleh masyarakat terhadap kaum homoseksual. O mengaku telah 

menerima dirinya sebagai pria homoseksual karena O merasa lebih nyaman dan 

bahagia dengan keadaannya saat ini. O merasa setelah  menerima dirinya sebagai 

kaum homoseksual O lebih dapat menikmati hidupnya. O pula belajar banyak 

mengenai menerima siapapun tanpa melihat kelebihan dan kekurangan yang 

mereka miliki. 
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Bagan 4.01. Tahap-tahap Penerimaan Diri pada Homoseksual Subjek I 

Tahap Keingintahuan: 

- Mencari di internet 

- Muncul pertanyaan mengenai orientasi seksualnya sehingga 

subjek mencoba bertanya kepada teman gaynya 

 

Tahap penghindaran : 

- Pemikiran yang rumit akan keadaan yang dihadapi 

- Menjadi pribadi yang tertutup 

 

 

Tahap Membiarkan Begitu Saja : 

Tidak peduli dan mencoba menikmati 

 

Tahap Persahabatan :  

- Lebih nyaman dan 

bahagia  

- Lebih menikmati hidup 

- Bisa menerima 

kekurangan dan kelebihan 

orang lain  

 

Homoseksual dalam Menerima Diri 
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4.03.02. Pengumpulan Data Subjek II 

4.03.02.1. Identitas subjek 

Nama Inisial  : R 

Jenis kelamin  : Laki-laki  

Usia    : 21 tahun 

Alamat rumah   : Kedung Mundu 

Jumlah saudara  : 1 Laki-laki 

Status    : Mahasiswa 

4.03.02.2. Hasil Observasi  Subjek II 

Wawancara pada subjek kedua dilakukan di dua kafe yang berbeda. Kafe 

pertama berlokasi ditengah-tengah antara rumah subjek dan peneliti, siang hari 

tepatnya pukul 14.30 sampai dengan 16.40  pada hari senin, 17 September 2018 

pukul. Subjek merupakan teman satu Unit Kegiatan Mahasiswa peneliti di 

Universitasnya, peneliti sering berdinamika dengan subjek di berbagai kegiatan 

organisasi dalam Unit Kegiatan Mahasiswa tersebut. Wawancara diawali dengan 

meminta subjek menandatangi surat keterangan penelitian. 

Subjek merupakan sosok yang pintar, memiliki kepercayaan diri yang 

tinggi, mudah bergaul, ramah, sangat terbuka, peduli, perilakunya menunjukkan 

sisi feminin yang sangat tinggi, tidak memilih-milih teman dan bisa menerima 

teman dengan apa adanya sehingga memiliki teman yang banyak. Subjek  selalu 

menunjukkan penampilan yang rapi dan menggemari budaya Korea. 

Subjek terlihat tegas dan percaya diri dalam menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh peneliti. Dalam ruangan kafe yang berukuran kecil, keadaan yang 

hening dan ramai dengan pengunjung  subjek tidak merasa malu ataupun 

mengurangi suaranya saat menjawab. Wawancara berjalan dengan 
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menyenangkan karena subjek menunjukkan respon positif.  Intonasi dan volume 

subjek menurun disertai ekspresi wajah  sedih ketika membahas keinginannya 

untuk jujur kepada keluarga, terutama kedua orang tua mengenai identitas 

seksualnya saat ini. 

Wawancara kedua dilakukan di kafe yang telah ditentukan oleh subjek. 

Pelaksaan wawancara pada hari kamis, 04 Oktober 2018, pukul 12.30-13.30. 

Pada wawancara kedua peneliti hanya melanjutkan pertanyaan yang kurang, 

terkait penerimaan diri subjek.  

4.03.02.3. Hasil Wawancara Subjek II 

4.03.02.3.1. Profil umum 

R lahir di Kota Semarang dan memiliki satu kakak laki-laki. Ayah R saat ini 

tidak memiliki pekerjaan tetap karena telah pensiun dari pekerjaannya sebagai 

karyawan di sebuah Bank, pekerjaan ayah R saat ini sebagai makelar tanah. Ibu 

R seorang ibu rumah tangga. R sendiri adalah seorang mahasiswa di universitas 

swasta di Kota Semarang.  

Kesehariannya R mengikuti rutinitas perkuliahan, selain itu R juga aktif 

dalam paduan suara di universitasnya. R mampu membuat universitas dan 

keluarganya bangga, karena R mengikuti perlombaan paduan suara yang bertaraf 

Internasional di Negara Italia. Prestasi yang dilakukan oleh R tidak hanya berhenti 

disitu saja, R menunjukkan prestasi akademik dengan berhasil mendapatkan 

beasiswa jalur prestasi.  

R menganggap bahwa dirinya merupakan orang yang confidence, kreatif 

karena dapat mencari solusi yang tidak hanya itu-itu saja, sangat toleran dengan 

orang lain, sangat loyal dan setia dengan komunitas, serta mampu bekerja dalam 

tim. Walaupun demikian, R juga merasa bahwa dirinya susah untuk percaya 
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dengan orang lain contohnya ketika sedang bekerja dalam tim R belum dapat 

mengontrol keinginannya untuk selalu mengambil bagian yang paling banyak agar 

mendapatkan hasil yang memuaskan sehingga R terlihat lebih dominan, R kurang 

mampu mengatur waktu dengan baik sehingga R sering telat dalam berkegiatan, 

R sulit untuk bangun pagi, R kurang mampu mengontrol napsu makan, dan yang 

terakhir R merupakan orang yang konsumtif sehingga ia  susah untuk mengontrol 

keuangan yang dimiliki. 

4.03.02.3.2. Perilaku Homoseksual  

Menurut R, dalam keseharian orang homoseksual memiliki perilaku yang 

sama dengan orang heteroseksual, yang membedakan hanyalah rasa suka 

terhadap sesama jenis. Selain itu, R berpendapat bahwa kaum Perilaku 

homoseksual  memiliki napsu seksual lebih tinggi dibandingkan orang yang 

heteroseksual, sehingga menurutnya kaum homoseksual lebih aktif dalam 

kegiatan seksual. Hal ini didukung oleh perilaku R yang sudah pernah melakukan 

hubungan seksual dengan pasangannya yang sesama jenis. R juga 

mengungkapkan bahwa dalam berhubungan seksual ia lebih menyukai berperan 

sebagai wanita dengan mengambil posisi bottom. 

Bagi R apa yang dilakukannya saat ini tidaklah sesuai dengan norma 

masyarakat Indonesia, walaupun demikian R tidak terlalu mempermasalahkan hal 

ini karena baginya perilaku yang dilakukan tidak mengganggu orang lain.  

4.03.02.3.3. Stigma Masyarakat 

R beranggapan bahwa masyarakat Indonesia menolak kaum 

homoseksual. Namun, seiring dengan berkembangan jaman banyak orang yang 

sadar akan keberadaan kaum homoseksual.  Hal ini mengakibatkan  adanya 

perbedaan pendapat di tengah masyarakat, sebagian masyarakat yang 
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mendukung adanya kaum homoseksual dilain sisi ada juga yang menentang. 

Menurutnya kedua hal tersebut berjalan beriringan di tengah masyarakat 

Indonesia. 

4.03.02.4. Analisa kasus II 

4.03.02.4.1. Tahap Keingintahuan 

Keingintahuan R yang besar dengan dunia homoseksual bermula dari 

pengalaman masa kecilnya yang mencoba menonton video porno di internet. Pada 

mulanya R hanya menonton video porno dengan pemeran heteroseksual, namun 

sensasi yang R dapatkan saat menonton video membuatnya lebih tertarik dengan 

pemeran pria.  

R semakin penasaran dengan yang ia rasakan saat itu, kemudian R 

mencoba mencari situs video porno yang diperankan oleh dua orang pria. Video 

porno dengan pemeran homoseksual memberikan kepuasan tersendiri bagi R, 

semenjak itu R semakin tertarik dengan sesama jenis. 

4.03.02.4.2. Tahap Penghindaran 

Di awal SMP R mengaku sudah mulai menyukai teman sesama jenisnya, 

kemudian ketertarikannya terhadap sesama jenis berlanjut hingga SMA. Awal 

SMA R sempat merasa ada yang salah dengan perasaannya dan banyak 

merenungkan hal tersebut. R merenungkan keadaanya yang tidak bisa menyukai 

wanita, menjalin hubungan rumah tangga yang wajar, tidak bisa memiliki anak, 

dan hal-hal lain yang membuatnya tidak “normal”. Pada mulanya R mencoba untuk 

menghilangkan perasaan tersebut, namun hal itu selalu timbul dan membuatnya 

bingung. Perdebatan yang terjadi di dalam diri R mengganggu keseharian dan 

membuatnya stress. Mood yang tidak stabil, dan keadaan dirinya yang tidak 

produktif berdampak pada penurunan nilai dan prestasi akademiknya di sekolah. 
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4.03.02.4.3. Tahap Toleransi 

Pada awal SMA, R mencoba untuk membuka hati dan menjalin hubungan 

asmara dengan salah satu teman perempuannya. Namun, hal ini tidak berjalan 

mulus karena adanya penolakan dari perempuan tersebut. Dari penolakan yang 

diberikan teman perempuannya itu tidak membuat hubungan keduanya menjadi 

lebih buruk justru lebih membaik dan menjalani hubungan persahabatan. R 

merasa bahwa usahanya untuk membuka hati pada lawan jenis tidak berguna 

sehingga R kembali tertarik pada sesama jenis yaitu dengan menyukai teman laki-

lakinya di kelas dan tidak mau mencoba membuka hati lagi pada lawan jenisnya. 

4.03.02.4.4. Tahap Membiarkan Begitu Saja 

Kegagalan yang dialami oleh R untuk menyukai lawan jenis, membuat dirinya 

membiarkan perasaan terhadap sesama jenis mengalir seiring dengan 

berjalannya waktu. Hal ini dibuktikan dengan ucapannya dalam wawancara “let it 

flow dalam menjalani hari”. R semakin percaya diri dan menerima keadaan yang 

dialami dengan apa adanya sampai saat ini. R juga sudah mulai terbuka mengenai 

orientasi seksualnya dengan beberapa teman di perkuliahan, serta merasa senang 

dan tidak ada hal yang ditutupi dari keadaan ini. R berpendapat bahwa hal ini lebih 

baik daripada ia harus membohongi perasaan. 

4.03.02.4.5. Tahap Persahabatan 

Kondisi R saat ini sudah sangat menerima keadaanya. Kerelaan hatinya 

menerima secara apa adanya membuat R menjadi lebih santai dan tidak terbebani 

dalam menjalani hari-harinya. Berdasarkan apa yang dialami, R dapat mengambil 

banyak nilai positif dengan keadaannya. R menjadi orang yang produktif dan 

memiliki banyak teman karena R tidak memilih-milih dalam pertemanan, dan R 

bisa dapat bertoleransi dengan baik. R mengungkapkan bahwa dirinya sudah 
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menerima keadaan saat ini dengan seutuhnya. Ditambah lagi, R beranggapan 

bahwa bila tidak menerima keadaanya yang sekarang maka ia tidak bisa menjadi 

sebaik sekarang ini. Walaupun demikian R masih belum dapat jujur dengan kedua 

orang tua dan keluarga besarnya terkait dengan orientasi seksual yang dimiliki. 

4.03.02.5. Kesimpulan : 

Ketertarikan R terhadap sesama jenis bermula dari keingintahuan yang 

sangat besar terhadap video porno yang menyebabkan R lebih tertarik dengan 

pemeran pria dalam video tersebut. Hal ini membuat R mencari video porno 

dengan pemeran gay karena dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi dirinya. 

Berjalannya waktu R merasa kepuasan seksualnya tidak hanya sebatas kepuasan 

seksual dalam menonton video porno dengan pemeran gay, tetapi R tertarik   

dengan teman sesama jenisnya di dalam kelas. Hal ini  menimbulkan kecemasan 

bagi R dan merenungkan keadaanya yang sedang R rasakan. Perenungan yang 

dilakukan oleh R menyebabkan R menjadi tidak produktif dan penurunan prestasi.  

Berjalannya waktu R mencoba untuk keluar dari perasaan sukanya terhadap 

sesama jenis dengan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Namun, R 

mendapatkan penolakan dan merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Dari 

peristiwa itu R kembali menyukai sesama jenisnya dan tidak mempedulikan 

pendapat orang lain. R juga selalu berusaha untuk menerima keadaanya sebagai 

kaum homoseksual, karena R dapat menjadi lebih produktif. R dapat 

mengembangkan segala potensi yang R miliki dalam lingkungan kuliah dan 

masyarakat. R mengaku bahwa ia telah menerima dirinya sebagai  kaum 

homoseksual, sehingga R lebih santai dan tidak memiliki beban. R juga berani 

terbuka dengan beberapa temannya dan memiliki banyak teman. 
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Bagan 4.02. Tahap-tahap Penerimaan Diri pada Homoseksual Subjek II 

Tahap keingintahuan: 

Mencari video porno dengan pemeran pasangan  gay 

 

Tahap penghindaran : 

- Mulai merenungkan keadaan yang dirasakan 
- Pengelakkan dan stres berkepanjangan mengakibatkan penurunan prestasi 

di sekolah 

 

Tahap Toleransi : 

Mencoba berhubungan dengan lawan jenis 

 

Tahap Membiarkan Begitu saja: 

Tidak peduli dengan anggapan orang lain 

 

Tahap Persahabatan : 

- Lebih produktif 
- Lebih santai dan tidak punya beban 
- Berani terbuka dengan beberapa teman  
- Memiliki banyak teman 
- Bisa bertoleransi dengan baik 

 

Homoseksual dalam Menerima Diri 
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4.03.03. Pengumpulan Data Subjek III 

4.03.03.1. Identitas subjek 

Nama Inisial  : A 

Jenis kelamin  : Laki-laki  

Usia   : 23 tahun 

Alamat rumah   : Sampangan  

Jumlah saudara  : 2 Laki-laki 

Status    : Karyawan 

4.03.03.2. Hasil Observasi subjek III 

Wawancara dengan subjek ketiga dilakukan di tiga tempat yang berbeda. 

Wawancara pertama dilakukan pada hari Sabtu, 29 September 2018 di salah satu 

restoran cepat saji. Wawancara berlangsung setelah subjek pulang kerja, tepatnya 

pukul 15.00 WIB. Pada pertemuan pertama terlihat pembawaan subjek yang 

humble dan juga humoris, sehingga suasana menjadi menyenangkan. Subjek 

memiliki postur tubuh yang gagah dan berpenampilan yang menarik, selain itu ia 

juga memiliki rasa religiusitas yang tinggi. 

Pertemuan kedua berlangsung dengan lancar, pada hari minggu, 30 

September 2018 pukul 12.00-14.30 WIB. Terlihat subjek yang tidak ingin digali 

lebih dalam lagi mengenai pelecehan seksual yang dialaminya pada masa SD, hal 

ini ditunjukkan dengan respon subjek yang diam dan tidak melanjutkan jawaban 

terkait pelecehan tersebut.Wawancara berlanjut pada hari kamis, 04 Oktober 2018 

di gedung serbaguna. Wawancara berlangsung dari pukul  19.00-19.45 WIB, 

tepatnya setelah subjek mengikuti rapat dengan teman-teman gerejanya. Peneliti 

masih kurang dalam mengambil data yang dibutuhkan oleh karena itu wawancara 
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ketiga ini perlu untuk dilakukan. Jawaban yang diberikan  saat wawancara kali ini 

terlihat lebih mantap dengan intonasi dan volume yang lebih tegas. 

4.03.03.3. Hasil wawancara Subjek III 

4.03.03.3.1. Profil umum  

A berprofesi sebagai karyawan di sebuah bank ternama di Indonesia. Saat 

ini A menetap dibagian barat Kota Semarang. Walaupun lahir di Kota Jakarta A 

merasa lebih nyaman di Semarang karena ia tumbuh dan besar di Semarang serta 

memiliki pekerjaan tetap disini. A saat ini berusia 23 tahun dan merupakan anak 

tengah dari 2 saudara laki-laki dalam keluarganya.  

 Ayah A dulunya berprofesi sebagai pegawai PNS dan ibu A sebagai ibu 

rumah tangga. Kegiatan sehari-hari A yaitu pagi sampai sore bekerja, dan pada 

malam hari A sering menghabiskan waktunya untuk kumpul bersama dengan 

teman-temannya. 

A memiliki pengalaman pelecehan seksual di masa kecilnya, sewaktu A 

duduk di bangku kelas 3 Sekolah Dasar oleh seorang pria yang merupakan 

tetangganya waktu itu. Peristiwa itu terjadi pertama kali ketika A diajak main ke 

dalam rumah pria tersebut yang kebetulan dalam keadaan kosong. Pelecehan 

seksual tersebut tidak hanya sekali diterima oleh A, melainkan berkali-kali. 

Awalnya A mengira bahwa yang ia alami dengan pria tersebut  adalah hal yang 

wajar, namun dengan bertambahnya usia A menyadari bahwa apa yang terjadi 

pada masa kecilnya merupakan suatu pelecehan seksual.  

Memasuki awal perkuliahan A dikenalkan oleh temannya dengan seorang 

pria yang ternyata memiliki ketertarikan yang lebih pada dirinya secara seksual. A 

merasa ada sesuatu yang berbeda dari perlakuan pria tersebut. A selalu 
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mendapatkan perhatian yang tidak sewajarnya diberikan oleh sesama lelaki dan A 

merasa bahwa segala sesuatu yang A butuhkan selalu terpenuhi.  

A merupakan pribadi yang humoris dan humble, bahkan orang yang baru 

mengenalnya bisa tertawa dan mengikuti berbagai candaan yang dilakukan oleh 

A. A dapat dengan mudah membuat orang disekitarnya merasa nyaman dengan 

keberadaannya,  sehingga A mudah diterima oleh orang banyak, dan memiliki 

relasi yang luas. Selain itu, A juga memiliki pribadi yang tenang dan santai 

sehingga pembawaannya di masyarakat menjadi lebih kalem dan tidak terburu-

buru. Ditambah lagi, A orang yang bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan, 

memikirkan setiap pilihan dengan matang dengan melihat baik dan buruk yang 

akan didapatkan. kebijaksanaan yang A miliki dapat membuat A lebih dapat 

mengontrol keuangannya, walaupun A sudah memiliki penghasilan yang cukup 

lumayan tetapi A masih menggumpulkan uang-uang kecil seperti uang receh ke 

dalam celengan sehingga masih dapat dipergunakan suatu saat. 

A memiliki kelemahan yang berkaitan dengan management emosi 

sehingga A sering bertengkar degan lawan bicaranya, selain itu A merupakan 

pribadi yang keras kepala sehingga ia sering bentrok dengan kedua orang tuanya 

karena perbedaan pendapat. Kemudian A juga mengalami masalah terkait 

komunikasi terutama ketika berbicara dalam keadaan emosi. 

4.03.03.3.2. Perilaku Homoseksual  

Menurut A perilaku homoseksual adalah perilaku seksual yang dilakukan 

oleh dua orang pria selayaknya pria dan wanita, tetapi lebih agresif karena 

keduanya susah dalam mengontrol keinginan saat nafsu tinggi. Perilaku seksual 

yang sering dilakukan oleh A dan pasangan homoseksual-nya adalah onani 

bersama. Saat berhubungan seksual A berperan sebagai pria atau posisi top.  
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A beranggapan bahwa perilaku homoseksual tidak dibenarkan dari segi 

manapun baik agama maupun kesehatan, terutama di Negara Indonesia yang 

menganut budaya timur. Negara Indonesia tentunya tidak dapat menerima 

perilaku kaum homoseksual. A berharap untuk masalah-masalah seperti ini ada 

diskusi-diskusi terbuka yang mampu memberikan masukan-masukan yang baik 

untuk  menemukan titik temu, bukan hanya saling menyalahkan dan menjatuhkan 

satu sama lain tetapi dapat  membantu menemukan jalan keluar bagi kaum 

homoseksual. 

4.03.03.3.3. Stigma Masyarakat 

A berpandangan bahwa masyarakat Indonesia  akan menjahui atau 

mungkin menghujat kaum homoseksual. Banyak masyarakat Indonesia yang 

menentang kehadiran kaum homoseksual, ada beberapa masyarakat yang 

mendukung. Masyarakat yang mendukung tentunya memiliki wawasan yang luas 

atau mungkin salah satu dari keluarganya bernasib yang sama sehingga mereka 

lebih memahami dan memaklumi kehadiran kaum homoseksual. 

4.03.03.4. Analisa subjek III 

Semasa kecil A mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh 

tetangganya yang berjenis kelamin sama. Hal ini masih membekas diingatnya, 

namun demikian A tidak ingin membuka lebih dalam mengenai pengalaman masa 

lalunya tersebut.  

Permasalahan terkait orientasi seksual muncul pada saat A mulai 

berkuliah. Hal ini bermula saat A dikenalkan dengan pria yang ternyata seorang 

homoseksual dan tertarik dengan dirinya. Pada mulanya A tidak mengetahui 

orientasi seksual yang dimiliki pria tersebut. Namun, A merasa mendapatkan 

perlakuan yang berbeda dari teman-temannya sehingga A menjadi curiga akan 
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dengan kedekatannya dengan pria tersebut. Perlakukan yang didapatkan berupa 

perhatian yang lebih dibandingkan teman-teman yang lainnya, kedekatan secara 

emosional, bahkan terpenuhinya segala kebutuhan materi yang diinginkan. 

4.03.03.4.1. Tahap Penghindaran 

Seiring berjalannya waktu A merasa lebih dari sekedar nyaman, bahkan 

tertarik secara seksual dengan pria tersebut.  Akan tetapi, pada suatu titik A 

merasa bahwa apa yang dirasa merupakan suatu penyimpangan seksual. Pada 

titik tersebut A mulai menyangkal apa yang dirasakan, hal ini karena A 

beranggapan bahwa perasaan tersebut menyalahi kodratnya sebagai seorang 

manusia. Selain itu, A merasa malu dan takut jika orang lain mengetahui 

perasaannya, serta memberikan pandangan negatif. Pemikiran yang rumit terkait 

orientasi seksual yang dimiliki berdampak pada terhambatnya pengerjaan tugas 

akhir untuk memperoleh gelar sarjana dan juga setres yang berkepanjangan. Oleh 

karena itu, tidak mengherankan jika A menjadi pribadi yang tertutup.  

4.03.03.4.2. Tahap keingintahuan  

Seiring dengan berjalannya waktu A menyadari bahwa apa yang 

dilakukannya hanya menambah beban pikirannya , walaupun demikian A masih 

bertanya-tanya akan apa yang dialami. Berbagai macam pertanyaan muncul di 

dalam dirinya, seperti : “apakah aku mimpi ?”. A mencari jawaban akan pertanyaan 

tersebut dari berbagai sumber salah satunya melalui internet dan pergaulannya. 

4.03.03.4.3. Tahap Membiarkan Begitu Saja 

Setelah pergulatan yang cukup panjang, akhirnya A mencoba menerima 

orientasi seksualnya dan membiarkan perasaan tersebut mengalir. A memberikan 

respon positif terhadap pria yang mendekatinya semenjak awal kuliah dan merasa 

nyaman akan hal itu. Walaupun pada mulanya A menolak, tetapi dengan 
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berjalannya waktu dan kebersamaan yang mereka dilalui membuat A menikmati 

proses tersebut. 

4.03.03.4.4. Tahap Persahabatan 

Dari proses yang cukup sulit yang dialami oleh A, A akhirnya mampu 

berdaptasi dengan keadaan. A dapat menyebutkan segala kekurangan dan 

kelebihan yang ia miliki dengan baik. Hal ini membuat A menjadi individu yang 

memiliki pemikiran positif bagi dirinya dan orang lain. A juga orang yang memiliki 

banyak teman dan mudah bergaul sehingga ia mudah diterima di lingkungan 

sekitar. 

A merasa nyaman dengan orientasi seksualnya saat ini, karena ia tidak 

mencoba menjadi orang lain untuk bahagia. A beranggapan bahwa apabila ia 

menolak maka dirinya semakin tersiksa.  Sehingga dapat disimpulkan dari 

dinamika yang dialami, A mampu menerima diri sebaik dan seburuk  

apapun karena menurutnya hanya diri sendirilah yang dapat menilai keadaannya. 

4.03.03.5. Kesimpulan : 

Bermula dari kedekatan A dengan pria homoseksual yang membuat A 

melakukan penyangkalan karena merasa melakukan suatu penyimpangan 

seksual. A merasa malu dan takut dengan keadaannya, selain itu A memiliki 

pemikiran yang rumit dan menjadi pribadi yang tertutup. Hal ini juga  berdampak 

pada terhambatnya pengerjaan tugas akhir A. Seiring dengan berjalannya waktu 

A menyadari bahwa hal tersebut hanya membuat beban pikiran dan membuatnya 

tidak berkembang. Muncul  pertanyaan  dalam dirinya “apakah aku mimpi ?”, A 

mencoba mencari jawaban dari pertanyaan itu melalui internet dan lingkungan 

pergaulan.  
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Setelah melalui proses yang cukup panjang A mencoba menerima dirinya 

sebagai kaum homoseksual dan membiarkan perasaan tersebut mengalir begitu 

saja, A juga mulai memberikan respon positif pada pria homoseksual yang 

mendekatinya. Walaupun bermula dari penolakan yang diberikan oleh A, namu 

pada akhinya A mengaku merasa nyaman dengan keadaanya sebagi kaum 

homoseksual dan A menjadi orang yang mudah bergaul, memiliki banyak teman  

dan diterima dalam lingkungan sekitarnya.   
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Bagan 4.03. Tahap-tahap Penerimaan Diri pada Homoseksual Subjek III 

 

Tahap Keingintahuan : 

Timbul pertanyaan yang dialami dan mencoba mencari jawaban dari 
berbagai sumber : internet dan pertemanan 

 

Tahap Membiarkan Begitu Saja : 

Memberikan respon positif dan merasa nyaman terhadap pria yang sedang 
mendekatinya, serta tidak mempermasalahkan lingkungan mau berkata apa 

 

Tahap Persahabatan : 

- Nyaman dengan keadaannya 
- Mudah bergaul dan Memiliki banyak 

teman  

 

Tahap Penghindaran: 

- Penyangkalan 
- Malu dan takut dengan keadaan  
- Pemikiran Rumit 
- Menjadi pribadi yang tertutup 

 

Homoseksual dalam Menerima Diri 


