
 

32 
 

BAB IV 

PELAKSANAAN PENELTIAN 

4.01 Orientasi Kancah Pengumpulan Data 

Penelitian “Faktor-faktor yang Memengaruhi Penerimaan Diri Seorang 

Gay” ini memiliki sasaran seorang laki-laki yang mengidentifikasi diri mereka 

sebagai seorang gay. Peneliti menemui tiga subjek yang sesuai dengan kriteria 

yaitu E sebagai subjek I, H sebagai subjek II, dan O sebagai subjek III. Penelitian 

dilanjutkan dengan meminta ijin kepada ketiga subjek untuk melakukan 

wawancara dan obsevasi. 

Untuk mendapatkan subjek penelitian, peneliti bertanya kepada beberapa 

teman peneliti dan pada akhirnya teman peneliti memberikan kontak salah satu 

subjek, yaitu subjek III. Dari subjek III, peneliti bertemu dan berkenalan dengan 

teman-teman subjek III  yang diantaranya adalah subjek I dan subjek II.  

Subjek I yang berasal dari Bandung, dan subjek II berasal dari Rembang, 

mereka mengontrak bersama di Semarang, dimana mereka adalah pasangan 

kekasih. Subjek III berasal dari Semarang namun, sudah cukup lama tinggal 

sendiri di kost. Kost yang ditempati subjek cenderung sepi, ada beberapa kamar 

yang tidak ditempati dan hanya subjek yang mengekost di sana, hal tersebut 

karena subjek sendiri yang menginginkan tempat tinggal yang cukup private. 

4.02 Persiapan Pengumpulan Data 

Sebelum peneliti melakukan penelitian, peneliti mempersiapkan terlebih 

dahulu yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu:  

1. Menetapkan subjek yang akan diwawancara sesuai dengan kriteria 

penelitian. Dalam pencarian subjek, peneliti mengandalkan relasi 
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pertemanan di kampus untuk mendapatkan kontak ketua komunitas 

Rumah Pelangi Indonesia.  

2. Membuat pedoman wawancara untuk petunjuk dalam mengajukan 

pertanyaan. 

3. Perjanjian penelitian kepada subjek atau Informed Concent. 

4. Alat pendukung pada saat melakukan wawancara seperti bollpooint, alat 

perekam, dan pedoman wawancara. 

4.03 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian tentang Faktor-faktor yang Memengaruhi Penerimaan Diri 

Seorang Gay dilaksanakan pada tanggal 6 November 2018 sampai 22 

Desember 2018 dan dilanjutkan pada tanggal 2 Juni 2019 dan 13 Juni 2019. 

Jadwal pelaksanaan penelitian bersifat fleksibel berdasarkan waktu luang yang 

dimiliki subjek serta kesiapan subjek untuk dilakukannya wawancara mengingat 

subjek memiliki kesibukan masing-masing sehingga peneliti tidak ingin 

mengganggu aktivitas subjek. 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam tiga kali pertemuan. Hal ini 

dikarenakan hasil penelitian pertama dirasa masih kurang untuk penyampaian 

hasil laporan. Tahap pengumpulan data pada masing-masing subjek yaitu 

pertama membangun rapport dan memulai wawancara mendalam, dan 

observasi, peneliti sebelumnya sudah beberapa kali bertemu dan melakukan 

pendekatan terhadap subjek. Tahap ketiga wawancara dilakukan untuk 

melengkapi data karena peneliti masih merasa data yang diperoleh belum cukup 

lengkap. 

Tempat yang digunakan ketika wawancara pertama dengan subjek I dan 

subjek II yaitu di Tong Tji yang berada di Mall Matahari, sesuai dengan hasil 
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diskusi antara subjek dengan peneliti untuk memilih tempat nyaman. Suasana 

Tong Tji waktu itu cenderung sepi dan hening, namun saat sudah mulai sore 

tempat menjadi ramai dan bising, namun tidak memengaruhi subjek dalam 

menjawab pertanyaan peneliti. Wawancara pertama dengan subjek III 

dilaksanakan di Tong Tji Mall Ciputra, saat itu suasana ramai dan bising, namun 

tidak memengaruhi subjek dalam menjawab pertanyaan peneliti.  

Wawancara kedua dengan ketiga subjek dilaksanakan di café D’Pho 

yang berada di Jalan Gajahmada di hari yang sama. Suasana café pada saat itu 

sepi dan hanya ada ketiga subjek dan tiga orang lainnya yang merupakan teman 

komunitas subjek.  

Wawancara ketiga dengan subjek I, dan subjek II dilaksanakan di 

Starbucks yang berada di Jalan Gajahmada. Suasana Starbucks saat itu 

awalnya sepi dan hening, namun saat sudah semakin siang, suasana menjadi 

ramai. Wawancara ketiga dengan subjek III dilaksanakan di Café Eatboss yang 

terletak di Jalan Menteri Supeno. Suasana saat itu cenderung ramai dan sedikit 

bising. Observasi dilakukan saat wawancara berlangsung dan peneliti mengobrol 

santai dengan subjek.  
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Tabel 4.01. Jadwal Pertemuan dengan Subyek 

Subjek Tanggal Waktu Durasi Tempat 

Subjek 1 

6 November 2018 15.34 1 jam 2 menit TongTji Matahari 

22 Desember 2018 16.50 1 jam 7 menit  Café D’Pho 

13 Juni 2019 10.25 1 jam 48 detik 
Starbucks 

Gajahmada 

Subjek 2 

6 November 2018 14.10 1 jam 2 menit TongTji Matahari 

22 Desember 2018 15.50 
1 jam 6 menit 35 

detik 
Café D’Pho 

13 Juni 2019 12.15 45 menit 
Starbucks 

Gajahmada 

Subjek 3 

10 November 2018 17.49 
30 menit 47 

detik 

TongTji Citra Land 

Lantai Dasar 

22 Desember 2018 18.00 1 jam 31 detik Café D’Pho 

2 Juni 2019 20.30 1 jam 20 menit Eatboss Café  
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4.04 Hasil Pengumpulan Data 

A. Subjek 1 

1. Identitas 

Inisial  : E 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia  : 25 tahun 

Pekerjaan : Mengajar  

2. Hasil observasi 

Subjek yang berinisial E ini mempunyai kulit yang cerah, dengan 

tinggi sekitar 165 cm, memakai kacamata, dengan cara berjalan yang 

cepat. Saat peneliti meminta kesediannya untuk menjadi subjek 

penelitian, subjek pun dengan senang hati bersedia untuk menjadi subjek 

penelitian. Subjek justru yang aktif mengajak peneliti untuk segera 

melakukan wawancara karena subjek bertanya tentang target peneliti 

untuk kapan wisuda, dan subjek menantang peneliti untuk segera 

melakukan wawancara dan menyelesaikan penelitian. Setiap sebelum 

dan sesudah wawancara dilakukan peneliti dan subjek biasanya 

mengobrol. Subjek terlihat orang yang memiliki wawasan luas dan 

pemikiran yang terbuka, sehingga peneliti sering bertanya tentang 

pendapat subjek tentang berbagai issue sosial yang sedang beredar. 

Ketika mengobrol pun subjek terlihat santai, banyak tertawa tetapi tegas 

dalam menyampaikan pemikirannya. Saat bercerita subjek sering sambil 

memainkan bungkus sedotan dengan kedua tangannya. Subjek memiliki 

suara yang besar, dan tertawanya pun besar, sehingga membuat 

suasana ramai. Subjek terlihat orang yang moody karena saat beberapa 
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kali bertemu, subjek menampilkan ekspresi wajah yang berbeda, dan 

pembicaraan subjek terkadang hanya seperlunya. Namun saat sudah 

banyak mengobrol mood subjek dapat berubah menjadi lebih baik dan 

banyak tertawa.  

Setiap wawancara subjek I, subjek II selalu menemani subjek I, 

maka wawancara dengan subjek I dan subjek II selalu dilaksanakan di 

hari yang sama, hal ini dikarenakan subjek I adalah pacar dari subjek II, 

mereka sudah berpacaran tiga tahun lamanya. 

Wawancara pertama dilakukan di Tong Tji Matahari. Sebelum 

wawancara subjek menjelaskan tentang SOGIESC, sebuah materi 

tentang kemanusiaan. Selesai menjelaskan tentang SOGIESC, baru 

dimulai wawancara. Awal wawancara dimulai, subjek sudah banyak 

tertawa, jawabannya santai tapi tegas. Semakin mendalam pertanyaan 

yang bersifat tentang keluarga dan masalahnya subjek semakin serius 

dalam bercerita. Setelah beberapa pertanyaan terlewati, subjek 

memainkan bungkus plastik sedotan.  

Wawancara kedua dilakukan di café D’Pho yang berada di Jalan 

Gajahmada. Diawal wawancara ini subjek terlihat kurang mood, dan 

menjawab seperlunya. Lama kelamaan dalam proses wawancara, mood 

subjek sudah terlihat lebih baik, dan mulai dengan menjawab 

dengantertawa. Subjek beberapa kali menanyakan maksud pertanyaan 

agar lebih spesifik untuk dijawab.  

Wawancara ketiga dilakukan di Starbucks Gajahmada, subjek 

terlihat sangat terbiasa dalam memesan pesanan di café dandengan 

komunikasi yang jelas dengan barista. Sejak datang subjek terlihat 
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bersemangat dan dalam keadaan mood yang baik. Seperti biasa subjek 

sering menanyankan maksud dari pertanyaan peneliti karena subjek 

adalah orang yang detail sehingga subjek ingin pertanyaan selalu jelas 

agar subjek dapat menjawab dengan pasti dan tidak abu-abu. 

3. Hasil wawancara 

a. Masa kecil 

Subjek I, memiliki saudara kembar perempuan. Sejak berusia dua 

minggu, subjek dan saudara kembarnya dititipkan di panti asuhan di 

Bandung, karena subjek dan saudara kembarnya lahir di luar pernikahan. 

Orangtua kandung subjek berasal dari Serang, Banten. Panti asuhan 

tersebut ditutup pada tahun 1995 dan subjek E beserta tujuh anak lainnya 

diangkat sebagai anak oleh pengurus panti, dan saudara kembarnya 

diangkat secara resmi oleh orangtua angkat. Subjek I tidak mengetahui ia 

memiliki saudara kembar, sampai subjek menginjak kelas 6 SD. Subjek 

mulai memiliki ketertarikan terhadap laki-laki saat menginjak sekolah 

dasar. Dimana subjek merasa senang saat mandi bersama teman laki-

lakinya, dan ada keinginan untuk mendengarkan dada laki-laki.  

Subjek pertama kali berpacaran pada saat kelas 5 SD dengan 

teman gerejanya. Mereka bersahabat sejak kelas 4 SD, ketika ada 

kegiatan camping subjek bersama teman laki-lakinya tersebut mandi 

bersama. Saat berada di kamar mandi berdua, subjek merasakan 

degdegan dan sesekali melirik teman laki-lakinya itu. Subjek pertama kali 

berpacaran dengan teman laki-lakinya itu sampai SMP. 
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b. Masa Remaja Awal 

Saat SMP subjek tinggal dengan orangtua kandungnya. Subjek 

diajarkan menjadi seorang muslim, dan dimasukkan ke pesantren. Di 

pesantren subjek merupakan murid yang berprestasi. Saat kelas 2 SMP, 

ibu kandung subjek melihat foto subjek dengan pacarnya, dan ibu 

kandung subjek pun bertanya apakah subjek seorang gay, saat itu subjek 

tidak mengetahui tentang arti gay. Dan ibu kandung subjek bertanya 

tentang perasaan subjek terhadap pacar subjek. Subjek meneteskan air 

mata dan mengatakan bahwa subjek mencintai dan menyayangi 

pacarnya. Ibu kandung subjek memeluk subjek dan mengatakan apapun 

keputusan subjek, tetaplah menjadi diri sendiri.  

Ayah subjek yang saat itu juga mengetahui bahwa subjek seorang 

gay, tidak mengatakan apa-apa dan hanya mendiamkan subjek selama 

tiga bulan lamanya. Subjek yang semula dekat dengan ayahnya dan 

sering mengobrol tiba-tiba hanya didiamkan seaka-akan subjek tidak ada. 

Subjek yang sepulang sekolah biasanya menonton televisi selama tiga 

bulan itu langsung masuk ke kamar tanpa adanya komunikasi dengan 

sang ayah. Subjek merasa hancur saat didiamkan oleh ayah 

kandungnya. Subjek yang merupakan anak berprestasi di sekolah, 

prestasinya pun menurun karena perasaan hancur akibat diabaikan oleh 

ayah kandungnya.  

Orangtua kandung subjek dipanggil ke sekolah karena prestasi 

subjek yang menurun. Karena hal itu subjek dan ayahnya akhirnya 

berbicara. Ayah subjek bertanya apa yang terjadi pada subjek, mengapa 

nilainya turun. Dan subjek menangis,subjek mengaku tidak bisa hidup 
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didiamkan seperti ini. Subjek merasa tidak dihargai dan mengatakan 

kenapa tidak sekalian saja dibuang. Saat itu juga subjek dipeluk oleh 

ayahnya. Subjek pun diberi motivasi oleh sang ayah untuk tetap 

berprestasi agar tidak dipandang sebelah oleh dunia.  

c. Masa Remaja Akhir – Dewasa Awal 

Saat berusia 17 tahun, subjek diminta oleh ayahnya untuk masuk 

islam, namun subjek menolak untuk masuk islam. Subjek menolak untuk 

masuk islam karena subjek tidak melihat figur yang baik dalam islam, 

dimana ayahnya memiliki dua orang istri, dan ingin selalu menindas 

orang. Saat subjek menolak untuk masuk islam, subjek diusir oleh 

ayahnya. Subjek merasakan sakit hati yang lebih ketimbang saat 

didiamkan selama tiga bulan.  

Subjek memutuskan untuk kuliah agama di Bandung. Saat kuliah 

agama subjek merasakan titik terberatnya sebagai seorang gay, karena 

pada saat itu subjek berkutik dengan pikirannya sendiri, apakah subjek 

berdosa atau tidak. Subjek juga mencoba melakukan percobaan bunuh 

diri, dengan meminum 32 obat sekaligus, dan menusuk kulit dengan 

cutter.  

Subjek mendalami agama melalui komunitas di kampus, subjek 

mempelajari perjanjian baru, perjanjian lama, dan dari konteks agama 

lain seperti apa. Subjek mempelajari dari bahasa aslinya karena menurut 

subjek versi terjemahan memiliki arti yang berbeda dari aslinya. Subjek 

juga mengalami deskriminasi berupa skorsing dari kampus tempat 

subjek kuliah karena subjek seorang gay.  
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Subjek merasakan titik terendah saat kuliah karena banyaknya 

komentar negatif masyarakat tentang menjadi gay, seperti dosa. Saat 

SMP subjek merasa sudah menerima dirinya dan dengan percaya diri 

melakukan coming out kepada siapa saja, dan saat kuliah subjek 

mendengar banyak komentar orang yang mengatakan bahwa menjadi 

gay itu dosa.  

Subjek mulai bisa menerima dirinya yang seorang gay saat subjek 

menemukan ayat yang mengatakan kalau yang dilarang oleh agama itu 

adalah perzinaan. Sejak itu subjek mulai bisa berdamai dengan dirinya 

dan tidak lagi memperdulikan perkataan orang lain. 

d. Kelebihan dan Kekurangan subjek 

Menurut subjek kekurangan yang subjek miliki adalah sifatnya yang 

moody. Jika subjek mengetahui sesuatu yang mengejutkan subjek bisa 

langsung badmood dan cenderung melampiaskan ke semua orang. 

Kekurangan subjek yang lain adalah sifatnya yang perfeksionis, menurut 

subjek perfeksionis adalah kekurangannya, karena sifatnya ini membuat 

subjek sulit untuk percaya dengan orang lain terutama masalah tugas. 

Subjek lebih memilih untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok 

sendirian daripada dibantu oleh teman satu kelompoknya. Subjek tidak 

merasa keberatan untuk menyelesaikan tugas kelompok sendirian, 

karena justru jika temannya ikut mengerjakan subjek merasa temannya 

akan mengotori tugas tersebut. Sifat perfeksionis subjek juga suka 

membuat subjek mengalami badmood karena apa yang subjek 

ekspetasikan berbeda dengan kenyataannya, saat sesuatu tidak 

sempurna subjek juga dengan mudah merasa badmood. 
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Subjek adalah orang yang aktif dalam organisasi dari masa SMP, 

SMA dan sampai di kuliah. Saat di kuliah ini subjek lebih belajar lagi 

tentang delegasi tugas, dimana subjek belajar untuk mempercayai 

temannya dalam melakukan tugas. Seperti saat ada tugas kelompok, 

subjek akan mengerjakan materinya dan setelah beres, baru subjek 

menyerahkan ke temannya untuk dibuat power point. Saat presentasi pun 

subjek menyerahkan kepada temannya, menurut subjek ini adalah 

sebuah perkembangan dimana subjek mulai mempercayai orang dan 

menghargai kerja mereka.  

Kelebihan yang dimiliki subjek adalah subjek orang yang fleksibel, 

subjek mudah belajar, walaupun tidak pernah belajar di rumah, prinsip 

subjek adalah saat subjek di kelas, subjek mendengarkan, mencatat dan 

menyimpannya di otak, dan di rumah adalah waktunya untuk bermain. 

Subjek juga orang yang mudah menerima masukan, walaupun dulu 

subjek orang yang egois. Menurut subjek kelebihannya yang lain adalah 

leadership dan public speaking yang baik.  

Subjek juga orang pandai bermain musik, subjek bisa bernyanyi 

dan memainkan beberapa alat musik seperti piano, gitar, dan biola. 

Subjek mempelajari alat musik secara autodidak, karena menurut subjek 

belajar di tempat kursus terlalu banyak teori dan membuat subjek bosan.  

e. Harapan yang ingin dicapai 

Subjek bercita-cita untuk menjadi profesor, karena menurut subjek 

profesor adalah orang yang dihargai dimana saja, memberikan kontribusi 

yang besar kepada negara dan masyarakat, serta menjadi impact kepada 

banyak orang. Subjek berharap sudah menjadi profesor diusia 35 tahun. 
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Dalam waktu enam tahun subjek sudah selesai S3, dan empat tahun 

menyelesaikan 20 penelitian sebagai syarat menjadi profesor. Sekarang 

subjek sedang berusaha untuk melanjutkan ke S2. Subjek sudah 

mendapatkan beasiswa dari lima universitas, di Malaysia, Australia, 

Filipina, dan dua di Amerika.  

Subjek memiliki idealis yang tinggi, dimana subjek sudah memiliki 

impian untuk ke Amerika sejak kecil, sehingga subjek benar-benar 

mengejar beasiswanya di Amerika dan melupakan tiga universitas lain 

yang juga menerimanya, namun visanya sudah dua kali gagal 

dikarenakan untuk datang ke Amerika itu cukup sulit ditambah lagi 

dengan insiden bom di Surabaya. Jika tahun 2019 ini visanya masih 

gagal, subjek akan menerima beasiswa di negara selain Amerika, atau 

mencoba di Indonesia terlebih dahulu, karena subjek sudah mentarget 

untuk menjadi profesor diusia 35 tahun.  

f. Hubungan dengan pasangan 

Subjek sudah lama berpacaran dengan kekasihnya. Subjek yang 

berasal dari Kota Bandung, dan pacarnya berasal dari Rembang memiliki 

kepribadian dan hobi yang berbeda. Subjek  lebih suka berpergian ke 

alam terbuka, sedangkan pacarnya lebih suka ke Mall walaupun untuk 

sekedar cuci mata. Bagi subjek, hobi pacarnya itu aneh karena subjek 

tidak suka jalan-jalan di Mall kecuali memang ada keperluan seperti 

membeli sesuatu atau nonton film. 

Untuk management keuangan pun cukup berbeda, pacar subjek 

lebih hemat dalam melakukan pengeluaran, sedangkan subjek cenderung 

boros. Pacar subjek selalu mengontrol pengeluaran subjek dan itu 
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kadang membuat subjek kesal. Prinsip subjek adalah bekerja untuk 

dinikmati hasilnya, dan cara subjek  untuk menikmati hasil kerjanya 

adalah dengan cara membeli barang-barang yang bagus, pergi ke café, 

dan untuk nonton. Sedangkan pacar subjek, lebih suka membeli barang-

barang yang ekonomis. 

Mereka sudah tinggal bersama sejak awal berpacaran, dari yang 

tadinya tinggal di kos-kosan kecil, dan akhirnya sekarang mereka bisa 

tinggal di kontrakan walaupun pada awal mengontrak, mereka tidur tanpa 

kasur.  

Selain karena pemerintah Indonesia belum melegalkan pernikahan 

sejenis, yang dipikirkan oleh subjek dan pacarnya adalah tentang 

perbedaan agama diantara mereka. Karena orangtua subjek tidak 

mempermasalahkan subjek yang seorang gay tapi mempermasalahkan 

tentang pasangan yang beda keyakinan. Namun sejauh ini mereka masih 

santai dalam menanggapinya dan membiarkan hubungan mereka 

mengalir saja. 

4. Anilisis Subjek I 

a. Penerimaan Diri 

Subjek sudah menerima dirinya sebagai seorang gay sejak SMP, 

namun saat menginjak bangku perkuliahan dimana subjek belajar tentang 

agama, subjek mengalami fase depresi tentang dirinya yang seorang gay. 

Hal ini dikarenakan banyaknya omongan orang yang mengatakan bahwa 

menjadi gay adalah dosa. Fase depresi ini membuat subjek beberapa kali 

melakukan percobaan bunuh diri. Setelah menemukan komunitas yang 

mempelajari agama dari berbagai macam perjanjian, subjek menemukan 
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bahwa menjadi gay tidaklah dosa, dan yang dinyatakan sebagai dosa 

adalah perzinaan.  

Saat SMP prestasi subjek sempat menurun drastis bukan 

dikarekan subjek tidak bisa menerima dirinya sebagai gay, melainkan 

karena ayah subjek mendiamkan subjek selama tiga bulan karena subjek 

seorang gay. Karena prestasinya menurun, orangtua subjek dipanggil ke 

sekolah dan setelah itu subjek dengan ayahnya berdamai. Ayahnya pun 

bisa menerima subjek sebagai seorang gay. Ayah subjek juga berpesan 

kepada subjek untuk terus berusaha bekerja keras agar tidak dipandang 

sebelah mata oleh masyarakat. Subjek melakukan coming out kemana-

mana, dengan coming out subjek merasa lega dan bebas, subjek juga 

tidak mempermasalahkan hujatan masyarakat tentang dirinya. Bagi 

subjek dengan ia melakukan coming out  dia merasa bebas, dan yang 

terpenting bagi subjek adalah subjek dan keluarga subjek bisa menerima 

dirinya. 

Berbagai macam kasus yang terjadi pada anak-anak komunitas 

membuat subjek merasa kesal kenapa masyarakat harus melakukan 

kekerasan terhadap sesama manusia. Subjek aktif dalam membantu 

teman-teman komunitasnya setiap ada yang terkena kasus. 

b. Faktor Internal  

Subjek memiliki pemahaman diri yang baik tentang dirinya, subjek 

sadar akan sifatnya yang moody, perfeksionis, dan fleksibel dalam 

mempelajari suatu hal. Subjek memiliki cita-cita untuk menjadi seorang 

profesor diusia 35 tahun, dalam mencapai cita-citanya tersebut subjek 

sudah menamatkan pendidikan S1, dan segera untuk melanjutkan ke 
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program Pasca Sarjana. Dalam menempuh program S2 ini, subjek 

mendapatkan beasiswa dari lima universitas. Dalam upaya untuk 

menjadiprofesor subjek sudah paham betul tugas apa saja yang harus 

dikerjakan untuk dapat menjadi profesor.  

Subjek mengaku bahwa ia tidak memikirkan hinaan masyarakat 

terhadap dirinya yang merupakan seorang gay. Bagi subjek orang-orang 

tidak tahu bagaimana prosesnya dalam menerima dirinya yang terbilang 

tidak mudah, jadi saat ada orang yang mencemooh subjek tidak ambil 

pusing karena subjek sudah merasakan bagaimana itu depresi. Sekarang 

subjek merasa nyaman dan bebas dalam menjalani hidupnya. 

Walaupun beberapa kekerasan yang dialami oleh teman-teman LGBT 

sering membuat subjek kesal, namun tidak mengurangi penerimaan 

dirinya sebagai seorang gay. 

Subjek merupakan siswa yang berprestasi di sekolah, bahkan di 

perguruan tinggi pun IPK subjek nyaris 4.00. Dari masa sekolah, subjek 

selalu mendapat peringkat lima besar pararel, dan subjek masuk ke 

dalam kelas unggulan. Subjek juga memiliki keahlian dalam 

bermusik, seperti bernyanyi, bermain piano, gitar dan beberapa alat 

musik lainnya. Keahliannya dalam bermusik ini didapat dengan cara 

autodidak, sempat kursus musik namun subjek merasa bosan karena 

menurut subjek terlalu banyak teori, sehingga subjek melanjutkannya 

dengan autodidak.  

Subjek merasa bisa mencintai dirinya sendiri dan menerima 

dirinya sebagai seorang gay sejak subjek mendapatkan pemahaman 

bahwa diagamanya yang dilarang adalah perzinaan. Sejak saat itu subjek 
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merasa tidak terbebani menjadi seorang gay dan tidak mempedulikan 

cemooh orang-orang. 

c. Faktor Eksternal 

Subjek merasa sejak melakukan coming out kepada semua orang, 

hinaan dan beban dari orang-orang semakin banyak. Semakin banyak 

orang yang mempermasalahkan subjek karena ia adalah seorang gay. 

Subjek sempat diskorsing dari universitasnya karena statusnya yang 

merupakan seorang gay.  

Ayah kandung subjek yang merupakan seorang ketua FPI dan 

memiliki dua orang istri membuat subjek merasa tidak bisa menemukan 

figur yang baik dalam islam sehingga subjek menolak untuk masuk ke 

dalam islam, keputusan subjek yang tidak mau untuk pindah agama 

membuat subjek diusir oleh ayahnya, semenjak diusir oleh ayahnya 

subjek tinggal bersama orangtua angkatnya di Bandung, dan hanya 

berkomunikasi dengan ibu kandungnya lewat telepon, bagi subjek 

ayahnya memiliki sifat yang selalu ingin memarahi orang. Sedangkan 

orangtua angkat subjek jauh lebih bisa menerima semua keputusan 

yang diambil subjek dan sama sekali tidak mempermasalahkan subjek 

sebagai seorang gay. Yang dipermasalahkan orangtua angkatnya adalah 

subjek memiliki pacar yang berbeda keyakinan. 

Subjek yang dari kecil tinggal di Kota Bandung, tinggal di 

lingkungan yang cukup terbuka, namun saat SMP ia pindah ke Serang 

dan tinggal bersama orangtua kandungnya dan mulai tinggal di 

lingkungan yang tidak sebebas di Bandung. Subjek menyembunyikan 

ketertarikannya kepada laki-laki dan hanya memajang fotonya bersama 
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pacarnya. Saat ibu kandungnya mengetahui foto tersebut, ibunya 

bertanya dan langsung bisa menerima subjek sebagai seorang gay, 

namun ayahnya belum bisa menerima dan mendiamkan subjek selama 

tiga bulan. 

Subjek kuliah di Bandung, dan sempat mengalami depresi 

karena omongan orang yang menganggap menjadi gay itu dosa, 

namun subjek sudah menemukan jawaban bahwa yang berdosa adalah 

perzinaan. Subjek sempat diskors dari universitas karena ketahuan ia 

adalah seorang gay. Lalu subjek bergabung dengan komunitas RPI 

dan dari komunitas ini subjek menangani banyak kasus tentang teman-

temannya yang mengalami kekerasan atau ketidakadilan. Dengan kasus-

kasus yang dihadapi di dalam komunitas, itu tidak membuat subjek 

kehilangan penerimaan dirinya sebagai dan tidak mengurangi rasa 

cintanya terhadap diri sendiri, karena yang paling penting bagi subjek 

adalah subjek bisa mencintai dan menerima dirinya sendiri. 
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Tabel 4.02 Intensitas Tema pada Subjek 1  

Tema  Intensitas Keterangan 

Pemahaman diri ++ Mampu memberikan perspektif 

terhadap dirinya sendiri secara 

jujur. 

Harapan yang realistis ++ Memiliki cita-cita dan sedang 

dalam proses untuk 

merealisasikan cita-citanya. 

Bebas dari hambatan lingkungan + Lingkungan memberikan 

kebebasan untuk berkspresi. 

Tidak ada stres emosional yang 

berat 

+ Tidak adanya tekanan mental 

yang berat yang memengaruhi 

fisik maupun psikis. 

Keberhasilan  +++ Memiliki ranking yang baik 

selama sekolah, masuk ke kelas 

unggulan, memiliki keahlian 

bernyanyi, dan memainkan 

beberapa alat musik. 

Konsep diri +++ Tidak mempedulikan cemooh 

orang. 

Faktor keluarga ++ Hunbungan yang baik dalam 

keluarga, terutama dengan ibu 

dan saudara-saudaranya. 

Faktor lingkungan +++ Memiliki sikap perhatian, dan 

empati terhadap orang lain 

terutama terhadap teman-teman 

di komunitas. 
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Skema Penerimaan Diri pada Subjek 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stigma negatif masyarakat dan perasaan berdosa menjadi gay 

Faktor Internal: 

Pemahaman diri: mengetahui 
dirinya moody dan perfeksionis. 

Harapan yang realistis: dalam 
proses untuk mencapai cita-citanya 
menjadi profesor.  

Keberhasilan: pencapaian yang 
sebagian besar dalam hal 
akademik 

Konsep diri: mengetahui apa yang 
diinginkan, serta tanggapan 
terhadap cemooh orang 

Faktor keluarga: hubungan yang 
relatif harmonis dalam keluarga 

Faktor lingkugan: sikap dukungan 
dan empati terhadap teman-teman 
komunitas. 

 

Penerimaan diri 

Positif: berusaha untuk unggul dalam hal akademik. Memiliki public 
speaking yang baik. 

Negatif: sering merasa kesal jika ada teman-teman LGBT yang mendapat 
kekerasan baik dari masyarakat maupun oknum-oknum tertentu. 

Subjek memiliki penerimaan diri yang cenderung kuat, dimana subjek tidak 
mempedulikan cemooh orang terhadap dirinya. Subjek memiliki komunikasi 
yang baik dan terlihat percaya diri. Subjek juga terus berproses dalam 
mengembangkan potensinya, berusaha mewujudkan cita-citanya sebagai 
seorang profesor, dan terus aktif menjadi aktivis serta membantu teman-
temannya yang mendapatkan masalah ataupun deskriminasi. 
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B. Subjek II 

1. Identitas 

Inisial   : H 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Usia   : 22 tahun 

Pekerjaan  : Karyawan Rumah Makan 

2. Hasil Observasi 

a. hasil observasi 

Subjek yang berinisial H ini memiliki warna kulit yang cerah, 

dengan tinggi badan kurang lebih 160 cm. Saat pertama bertemu subjek, 

dalam hal penampilan subjek terlihat biasa saja, namun saat pada 

wawancara ketiga subjek terlihat jauh lebih segar dari segi kulit dan 

penampilannya, rambutnya pun terlihat dengan potongan yang jauh 

berbeda dari penampilan subjek sebelumnya. Pertama bertemu subjek II, 

subjek terlihat masih cenderung malu-malu dan tidak terlalu terbuka 

terutama tentang keluarganya. Dalam menjawab pertanyaan, subjek 

bercerita dengan santai. Subjek terlihat dan terdengar seperti orang yang 

kalem. Saat pertemuan untuk wawancara ketiga, interaksi subjek jauh 

berbeda, saat subjek datang dan menyapa peneliti subjek terlihat sangat 

luwes dalam berinteraksi, dan saat wawancara maupun saat mengobrol 

di luar wawancara subjek terlihat jauh lebih enjoy ketimbang pertemuan-

pertemuan sebelumnya. 

Wawancara pertama dilaksanakan di Tong Tji Matahari, Subjek II 

datang dengan Subjek I yang merupakan pacarnya. Pada wawancara ini 

subjek terlihat dan terdengar masih malu-malu dan belum terlalu terbuka 
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tentang urusan keluarganya. Subjek santai dalam menjawab pertanyaan 

dan terlihat antusias jika ditanya tentang pacarnya. Wajah subjek setiap 

wawancara selalu santai namun terkadang terlihat tegang,  

Wawancara kedua dilaksanakan di café D’Pho Gajahmada, 

subjek terlihat lebih akrab dengan peneliti dan lebih terbuka. Wawancara 

ketiga yang dilaksanakan di Starbucks Gajahmada subjek sangat familiar 

kepada peneliti, saat Subjek II dan Subjek I datang, Subjek II langsung 

menghampiri peneliti, bersalaman dan mengucapkan mohon maaf lahir 

batin. Selama peneliti melakukan wawancara dengan Subjek I pun 

beberapa kali Subjek II tersenyum, tertawa dan ikut bercerita.  

3. Hasil Wawancara 

a. Masa Kecil 

Subjek II berasal dan lahir di Rembang, Jawa Tengah. 

Keluarganya juga berasal dari Rembang. Subjek memiliki lima orang 

kakak dan 1 orang adik. Menurut subjek, pola pikir keluarganya masih 

sangat tertutup dikarenakan lingkungan mereka di Rembang masih 

sangat religius dan sangat mengedepankan nilai agama dan nilai-nilai 

sosial dari lingkungan di sana. Sehingga subjek merasa tidak lepas saat 

subjek berada di kampung halamannya.  

Subjek tumbuh besar dilingkungan yang sangat religius, di 

kampung halaman subjek banyak terdapat pondok-pondok pesantren, 

dan sekolah disana juga sekolah agamis. Pagi hari sekolah MTS, siang 

hari dilanjut madrasah dan sehabis maghrib dilanjutkan kegiatan mengaji.  

Subjek lebih sering menghabiskan waktunya bermain dengan 
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perempuan, sehingga subjek juga mengikuti mainan perempuan seperti 

barbie dan pasaran, subjek juga memiliki boneka Barbie sendiri.   

b. Masa Remaja Awal 

Subjek merasa mulai suka terhadap laki-laki saat masih di MTS. 

Subjek memiliki ketertarikan terhadap laki-laki dan berharap bisa memiliki 

pacar seorang laki-laki yang tampan. saat di kampung halamannya di 

Rembang, subjek I selalu memendam ketertarikannya terhadap laki-laki, 

terkadang subjek melampiaskan perasaannya yang terpendam dengan 

cara main ke rumah teman laki-laki, dan tidur berdua. Subjek merupakan 

sosok yang cenderung pendiam. 

c. Masa Remaja Akhir – Dewasa Awal 

Saat SMA, subjek berpacaran dengan perempuan walaupun 

subjek sadar bahwa subjek adalah seorang gay. Dari kelas 1 SMA, 

sampai kelas 3 SMA subjek berganti-ganti pacar sebanyak tiga kali dan 

semuanya adalah perempuan. Subjek merasa tidak lepas saat 

berpacaran dengan perempuan.  

Saat kemah dan subjek menjadi pembina pramuka, subjek tidur di 

sebelah adik kelas laki-lakinya dan secara tidak sengaja adik kelasnya 

tersebut memeluk dan menyetuh alat kelamin subjek dan subjek merasa 

nyaman.  

Saat sudah menyelesaikan SMA selama tiga tahun, subjek 

memutuskan untuk pindah ke Semarang padahal waktu itu belum ada 

pengumuman kelulusan. Di Semarang subjek merasa masyarkat disini 

lebih terbuka terhadap pilihan seseorang, dan subjek merasa lebih berani 

untuk meluapkan perasaannya. Saat pindah ke Semarang, subjek sudah 
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berkomitmen untuk menjadi gay seutuhnya dimana saat subjek masih 

tinggal di Rembang, subjek masih sangat tertutup dengan orientasi 

seksualnya sebagai gay. 

Akhir-akhir ini subjek sangat memperhatikan penampilannya, dari 

perawatan kulit hingga potongan rambut. Subjek merubah potongan 

rambutnya sangat berbeda dari sebelumnya. Saat subjek pulang ke 

Rembang dalam rangka lebaran, keluarga subjek mencela potongan 

rambut baru subjek dan menyebut subjek terlihat seperti Ivan Gunawan. 

Bagi keluarga subjek potongan rambut subjek terlihat seperti potongan 

rambut perempuan dan tidak lazim.  

d. Kelebihan dan Kekurangan 

Menurut subjek, kelebihan subjek adalah memasak. Sejak masih 

kecil subjek suka menonton acara masak-memasak di televisi. Dan setiap 

ada classmeet dan lomba memasak, subjek selalu mendapatkan juara 

pertama. Saat di Semarang, subjek sempat bekerja di sebuah rumah 

makan walaupun belum pernah menjadi chef di rumah makan tempat ia 

bekerja. Pacarnya pun selalu suka dengan masakan subjek, dan paling 

suka jika subjek memasak ayam geprek. Subjek merasa salah satu cara 

untuk membuat pasangannya nyaman dengannya adalah dengan 

memasak makanan untuk pacarnya. Subjek juga merasa tidak masalah 

jika subjek yang notabene adalah top saat berhubungan harus memasak 

untuk pacarnya.  

Kekurangan yang dimiliki subjek adalah wawasan, subjek merasa 

wawasan yang ia miliki cukup terbatas, sehingga dengan kekurangannya 

tersebut subjek ingin memiliki pacar dengan wawasan yang luas dan 
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pintar serta bisa membuat subjek nyaman. Bagi subjek pacarnya ini 

sudah sangat cukup untuk melengkapi kekurangan subjek.  

e. Hubungan dengan pasangan 

Yang terpenting bagi subjek adalah membuat pasangannya 

merasa nyaman dengan dia, seperti pasangannya yang membuat subjek 

nyaman. Subjek selalu ingin membahagiakan pasangannya mulai dari hal 

yang kecil. Pacar subjek ini adalah pacar laki-laki pertama subjek. Mereka 

mulai berpacaran sejak tahun 2016. Subjek merasa sangat nyaman 

dengan pacarnya karena subjek menganggap pacarnya bisa melengkapi 

kekurangan subjek seperti dalam hal wawasan yang luas, public speaking 

yang bagus dan kapasitas kecerdasan yang lebih tinggi dibanding subjek.  

Subjek mengatakan bahwa pacarnya selalu menyukai masakan 

yang dimasak subjek untuk pacarnya. Walaupun hobi dan kepribadian 

subjek dengan pacarnya cukup berbeda namun mereka sama-sama 

merasa nyaman dan mencintai satu sama lain. Seperti gaya hidup subjek 

yang cenderung hemat dan lebih suka membeli barang-barang yang 

ekonomis sedangkan pacarnya lebih suka barang-barang bermerek. 

Subjek beberapa kali mengontrol pengeluaran pacarnya agar tidak terlalu 

boros, dan pacar subjek juga suka mengingatkan subjek untuk menjaga 

penampilan, dan lebih bisa menikmati hasil kerjanya. Saran dari pacar 

subjek ini membuat subjek lebih mawas penampilan dan mulai untuk 

melakukan perawatan kulit bersama dengan pacarnya. 

Berpacaran dengan yang berbeda agama membuat subjek 

merasa berat untuk hubungannya, terlebih lagi subjek belum coming out 

kepada keluarganya. Namun subjek dan pacarnya lebih memilih untuk 



56 
 

 
 

menjalani saja hubungan yang mereka miliki. Subjek beberapa kali 

mengajak pacarnya untuk pulang ke Rembang tetapi tidak 

memperkenalkan pacarnya sebagai pacar namun memperkenalkannya 

sebagai teman biasa.  

Subjek termasuk orang mudah cemburu, saat pacarnya 

berkomunikasi dengan mantan pacar, subjek merasa tidak suka dan 

marah, walaupun pacar subjek tidak menanggapi mantan pacarnya. Tapi 

jika pacar subjek berkomunikasi dengan perempuan, subjek merasa 

biasa saja dan tidak merasa kesal sedikitpun. Padahal subjek merasa 

lebih sering berkomunikasi dengan laki-laki lain dan terkadang memang 

sengaja untuk membuat pacarnya cemburu. 

4. Analisis Subjek 

a. Penerimaan Diri 

Subjek merasa tidak terbuka dalam mengekspresikan orientasi 

sosialnya saat ia masih tinggal di Rembang, hal ini dikarenakan 

lingkungan disana masih sangat tertutup dan sangat mengedepankan 

nilai sosial serta nilai agama. Subjek memutuskan untuk pindah ke 

Semarang karena ingin memiliki pengalaman dan mencoba di lingkungan 

yang baru. Subjek merasa lebih senang tinggal di Semarang karena 

menurut subjek masyarakat Semarang jauh lebih terbuka dan lebih masa 

bodoh ketimbang masyarakat di Rembang. Sampai sekarang subjek 

masih belum berani untuk melakukan coming out kepada orangtua, hal ini 

dikarenakan subjek memikirkan kesehatan orangtuanya dan juga 

tetangga-tetangganya di Rembang. Walaupun subjek merasa yakin kalau 

orangtuanya akan menerima orientasi seksualnya sebagai gay, namun 
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subjek masih menyimpan rapat orientasi seksualnya. Dalam keluarganya, 

hanya adik subjek yang mengetahui tentang orientasi seksual subjek dan 

subjek mengatakan bahwa adiknya sama sekali tidak masalah dengan 

orientasi seksualnya. Adik subjek pun dapat menyimpan rahasi ini dari 

keluarga besar subjek.    

Subjek merasa tidak masalah dengan orientasi seksualnya 

sebagai gay, walaupun beberapa kali mendapat cemooh dari teman 

kerjanya, namun subjek merasa masa bodoh. Yang terpenting bagi 

subjek adalah subjek bisa membuat pasangannya nyaman dan sama-

sama bisa mewujudkan mimpinya dengan pasangan.  

b. Faktor internal 

Subjek mantap untuk pindah dari Rembang ke Semarang sejak 

lulus SMA untuk mendapatkan pengalaman yang baru. Subjek 

merasa sudah paham dengan sifat orangtuanya, sehingga subjek 

selalu merasa siap dengan respon orangtuanya tentang langkah apapun 

yang subjek ambil, seperti potongan rambut baru subjek. Subjek belum 

coming out ke orangtua subjek karena merasa belum siap dan subjek 

lebih memikirkan kesehatan orangtua subjek.  

Subjek merasa kelebihannya sejak kecil adalah memasak. 

Saat masih di sekolah, subjek pernah mengikuti lomba memasak dan 

mendapatkan juara. Berada di dapur untuk memasak adalah kesukaan 

subjek, dan subjek tidak masalah jika seorang laki-laki berada di dapur 

dan memasak karena menurut subjek itu adalah hal yang subjek sukai. 

Subjek selalu merasa senang untuk membuatkan masakan untuk 

pasangannya.  
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c. Faktor Eksternal 

Lingkungan subjek di Rembang masih sangat religius dan 

tertutup terhadap hal-hal yang masih dianggap tabu, sehingga 

membuat subjek tidak berani untuk mengekspresikan diri. Dengan 

lingkungan yang tertutup seperti di Rembang membuat subjek tidak 

bebas dan ingin pindah ke Semarang. Setelah lulus SMA subjek 

langsung pindah ke Semarang, tinggal di kost-kostan dan bekerja. Di 

lingkungan kerja subjek beberapa orang mengetahui tentang orientasi 

seksual subjek, dan ada rekan kerja yang sering mengolok-olok 

subjek, untuk sekali dua kali subjek merasa tidak terganggu, namun 

rekan kerjanya selalu mengolok-olok subjek dan membuat subjek 

kesal. 

Lingkungan di Kota Semarang menurut subjek jauh lebih 

terbuka terhadap hal-hal yang masih dianggap tabu ketimbang di 

Rembang. Subjek merasa lebih ekspresif saat tinggal di Semarang. 

Dengan lingkungan yang jauh lebih terbuka subjek memutuskan untuk 

seutuhnya menjadi seorang gay tanpa menutup-nutupi dari siapapun. 

Apalagi dengan komunitas Rumah Pelangi Indonesia, subjek merasa 

memiliki banyak teman dengan cerita yang sama. Di Semarang juga 

akhirnya subjek memiliki pacar laki-laki dan berlangsung sampai 

sekarang. 

Subjek beberapa kali berganti pekerjaan, karena saat ada rekan 

kerjanya yang sering mengolok-olok subjek, subjek lebih memilih 

untuk menghindar daripada menaggapi omongan mereka. Sekarang 
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subjek merasa lebih nyaman di tempat kerjanya yang baru karena 

subjek bekerja bersama pasangannya. 

Subjek masih belum siap untuk coming out ke orangtuanya 

disamping karena lingkungan di Rembang yang masih sangat 

tertutup juga karena subjek memikirkan kesehatan orangtuanya. 

Subjek khawatir jika melakukan coming out dan orangtuanya tidak siap 

maka akan mengganggu kesehatan orangtuanya. Walaupun subjek 

merasa optimis orangtuanya akan menerima tapi dengan lingkungan 

rumahnya yang masih tertutup, subjek khawatir tekanan dari 

lingkungan akan mengganggu kesehatan orangtuanya.  
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Tabel 4.03 Intensitas Tema pada Subjek 2 

Tema  Intensitas Keterangan 

Pemahaman diri +++ Mengetahui kelemahan dan 

kekurangan dirinya 

Harapan yang realistis + Baru merencanakan apa yang 

dilakukan untuk kedepannya. 

Bebas dari hambatan lingkungan + Lingkungan di Semarang 

memberikan kebebasan yang 

lebih untuk mengekspresikan 

dirinya ketimbang lingkungannya 

di Rembang. 

Tidak ada stres emosional yang 

berat 

++ Santai dalam menghadapi 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi. 

Keberhasilan  + Pencapaian dalam hal non 

akademik. 

Konsep diri + Tidak mempedulikan cemooh 

orang. 

Faktor keluarga + Hunbungan yang baik dalam 

keluarga, walaupun belum 

coming out kepada orangtua. 

Faktor lingkungan +++ Memiliki sikap perhatian, dan 

empati terhadap orang lain. 
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Skema Penerimaan Diri pada Subjek 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stigma negatif masyarakat dan perasaan berdosa menjadi gay 

Faktor Internal: 

Pemahaman diri: memahami 
kurangnya wawasan yang dimiliki, 
memahami kelebihannya adalah 
memasak. 

Tidak ada stres emosional yang 
berat: tidak memikirkan hal-hal 
yang membuat subjek stres dan 
lebih fokus dalam pekerjaan dan 
hubungannya dengan pacarnya. 

Faktor Eksternal: 

Faktor lingkungan: lingkungan di 
Kota Semarang membuat subjek 
lebih terbuka terhadap orientasi 
seksualnya. 

Penerimaan diri 

Positif: berusaha menyeimbangkan kekurangannya dengan keahliannya 
dalam memasak. 

Negatif: menghindar dari cemooh orang-orang sampai menghindar dari 
orangtua dalam hal coming out. 

Subjek memiliki penerimaan diri yang sedang. Subjek terkadang terlihat 
pendiam dan kurang percaya diri dalam bersosialisasi, dan dalam beberapa 
hal kebahagiaanya dipengaruhi oleh pasangannya. Namun subjek dapat 
melihat dirinya secara realistis, seperti memahami kekurangan dan 
kelebihannya, serta mengetahui cita-cita yang ingin dicapai. 
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C. Subjek III 

1. Identitas 

Inisial   : O 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Usia   : 37 tahun 

Pekerjaan   : Ketua RPI 

2. Hasil Observasi 

Subjek berinisial O ini memiliki kulit yang tidak gelap, dengan 

tinggi sekitar 165cm, berambut pendek dan berkacamata dengan jenggot 

tipis dan suaranya cenderung berat. Saat peneliti menghubungi subjek 

untuk kesediaannya diwawancarai, subjek dengan senang hati bersedia 

untuk diwawancarai. Subjek juga mengajak beberapa temannya dari 

komunitas Rumah Pelangi Indonesia untuk bertemu dengan peneliti. 

Subjek dengan santai mengenalkan peneliti dengan beberapa temannya 

yang pada saat itu mereka akan menonton bioskop. Subjek secara santai 

menjelaskan sedikit tentang kemanusiaan dan sedikit tentang cerita 

teman-teman dikomunitas. 

Subjek bicara dengan lembut dan santai tapi tegas, sesekali 

subjek bercanda dan tertawa, subjek juga menceritakan sebuah kejadian 

dengan runtut. Subjek terlihat orang yang dewasa dan wawasannya pun 

luas, cara subjek menghadapi masalah terutama masalah yang terjadi 

pada teman-teman di komunitas juga cenderung tenang.  

Saat melakukan wawancara pertama di Mall Ciputra, subjek 

ditemani oleh pacarnya dan sedikit terburu-buru karena akan pergi ke 

Yogjakarta pada malam itu juga. Walaupun dalam keadaan yang terburu-
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buru, subjek tetap koorperatif dalam menjawab pertanyaan. Walaupun 

beberapa kali menanyakan jam kepada pacarnya. Pada wawancara 

kedua yang dilakukan di Café D’Pho Gajahmada, subjek sedang 

mengerjakan tugas kuliahnya. Dan walaupun subjek harus berhenti 

sebentar dalam mengerjakan tugasnya untuk diwawancarai, subjek tetap 

menjawab pertanyaan wawancara dengan mood yang baik dan 

kooperatif. Pada wawancara yang ketiga subjek ditemani oleh pacarnya.  

Setiap dilakukan wawancara subjek selalu terbuka dan 

menunjukkan mood yang sama. Saat berbicara tentang teman-teman 

komunitas yang mendapatkan masalah atau deskriminatif subjek terlihat 

menunjukkan wajah simpati terhadap masalah-masalah yang dihadapi 

teman-temannya. Saat menceritakan tentang keluarga subjek, subjek 

memperlihatkan raut wajah yang sedih, dan sempat mata subjek berkaca-

kaca saat bercerita tentang ayahnya.  

3. Hasil Wawancara 

a. Masa kecil 

Subjek III lahir dan besar di Semarang, subjek memiliki satu orang 

kakak dan dua orang adik. Ayah subjek adalah sosok yang keras dalam 

mendidik anak-anaknya. Saat subjek masih kecil, ayah subjek bukanlah 

orang yang religius dan subjek merasa tidak mendapatkan pendidikan 

agama yang baik dari ayahnya. Ibu subjek memiliki sifat yang lembut jika 

dibandingkan dengan ayah subjek. Saat masih kecil subjek merasa 

bahwa subjek lebih dekat dengan ibunya ketimbang dengan ayahnya. 

Ayah subjek adalah sosok dengan nilai patriarki, dimana laki-laki lebih 

dominan, dan cenderung keras. 
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Orangtua subjek mendidik anaknya dengan demokratis, orangtua 

memberikan referensi dan menyerahkan segala pilihan kepada anak-

anaknya. Keluarganya pun sudah terbiasa dengan perbedaan pendapat. 

Sehingga dalam keluarga subjek, memiliki pilihan yang berbeda itu biasa. 

Orangtua subjek juga membiasakan anak-anaknya untuk membaca buku. 

Sejak kecil subjek tidur dengan adik laki-lakinya, dan subjek 

merasa memiliki kedekatan yang lebih dengan adiknya tersebut.  

b. Masa remaja awal 

Subjek pertama kali merasakan jatuh cinta saat kelas satu SMP, 

dimana subjek berpapasan dengan laki-laki yang merupakan temannya 

yang berbeda kelas di suatu lorong di sekolah. Saat berpapasan dengan 

laki-laki itu, subjek merasakan perasaan yang tidak biasa. Sejak itu 

subjek merasakan perasaan ingin mengenal laki-laki itu. Subjek juga suka 

mencari-cari alasan untuk melewati lorong itu agar bisa lewat depan kelas 

laki-laki itu dan melihatnya.  

Saat kelas dua SMP, dimana subjek masih menyimpan perasaan 

terhadap temannya itu, subjek merasa tidak bisa menahan perasaan 

cintanya, dan subjek mencurahkan perasaannya di radio. Di radio, subjek 

memperkenalkan dirinya dan menyebutkan nama asli laki-laki yang 

subjek suka. Sesampai di rumah, ibu subjek bertanya tentang 

pembicaraan subjek di radio, dan subjek mengaku bahwa subjek 

mencintai temannya itu. Ibu subjek menyampaikan bahwa manis pahit 

hasil keputusan subjek itu, subjek sendiri yang akan merasakan. Kata-

kata dari ibu subjek ini masih diingat oleh subjek sampai sekarang. 
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Ayah subjek yang baru saja kehilangan sosok ayahnya, membuat 

ayah subjek mengalami pengalaman spiritualitas dan membuat ayah 

subjek menjadi religius. Karena ayah subjek merasa tidak pernah 

mengajarkan agama kepada anaknya, maka ayah subjek mengajak 

subjek untuk masuk ke pesantren. Subjek mengiyakan ajakan ayahnya 

tersebut karena subjek merasa ingin sembuh, dari rasa aneh dengan 

dirinya sendiri yang jatuh cinta pada laki-laki. 

Saat di pesantren justru subjek merasa semakin gundah gulana 

karena berkumpul dengan laki-laki, dari belajar agama bersama, sampai 

mandi bersama. Subjek semakin bertanya-tanya mengapa subjek harus 

seperti ini, apa tujuan dari semua ini. Walaupun merasa semakin gundah 

gulana, berada di pesantren tetap memberikan ilmu kepada subjek. 

Karena subjek merasa sudah melakukan ajaran agama yang subjek anut. 

Subjek berada di pesantren selama enam tahun lamanya. 

c. Masa remaja akhir – Dewasa awal  

Setelah keluar dari pesantren, subjek menarik diri dari lingkungan. 

Subjek mencoba untuk bermeditasi dan menanyakan mengapa seperti 

ini. Subjek menarik diri dari lingkungan selama kurang lebih tiga bulan, 

mencoba berkomunikasi dengan Tuhan untuk mendapatkan petunjuk. 

Saat itu subjek berusaha sebisa mungkin untuk mencapai titik dimana 

subjek bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Subjek merasakan fase 

denial yang luar biasa, sampai subjek mencoba untuk melakukan 

percobaan bunuh diri dengan gantung diri dan menyilet tangannya.  

Saat SMA subjek mendapatkan gelar playboy dari teman-teman 

sekolahnya karena sering berganti-ganti teman perempuan. Setiap 
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hubungannya dengan pacarnya berakhir, subjek tidak butuh waktu lama 

untuk move on, subjek hanya memerlukan waktu dua sampai tiga hari 

untuk move on, dan kakak subjek heran mengapa subjek begitu cepatnya 

melupakan mantan pacarnya. Menurut subjek, saat subjek dekat dengan 

perempuan dan memutuskan untuk berpcaran, maka itulah cinta, dan 

subjek bisa belajar mencintai perempuan. Namun subjek hanya merasa 

itu perasaan yang dipaksakan dan dibuat-buat. Saat kelas tiga SMA, 

subjek merasakan denial yang sangat hebat, sehingga membuat prestasi 

subjek menurun. Subjek juga mencoba melakukan hubungan intim 

dengan wanita, namun subjek merasakan perasaan yang sangat 

personal bahwa tubuh wanita itu aneh. Walaupun subjek dapat 

merasakan orgasme, namun perasaan aneh terhadap tubuh wanita itu 

tetap menyelimuti subjek. 

Pada waktu kuliah, subjek membawa teman laki-lakinya ke rumah, 

ibu subjek terlihat curiga dan kembali mengatakan bahwa pahit manis 

keputusan yang subjek buat, maka subjek sendiri lah yang akan 

merasakannya. Pada saat itu juga subjek mengatakan kepada ayahnya 

bahwa subjek tidak bisa memberikan keturunan. Dan lambat laun ayah 

subjek mengetahui tentang orientasi seksual anaknya. Paska ayah subjek 

mengetahui tentang orientasi seksual subjek, subjek menderita penyakit 

typus dan harus diopname. Saat diopname, ayah subjek menyeka subjek 

dengan meinitihkan air mata, dan subjek merasakan kasih sayang 

ayahnya terhadapnya yang sama besarnya seperti kasih sayang ibunya, 

namun hanya caranya saja yang berbeda.  
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Subjek merasa bersyukur dengan subjek terbuka kepada 

orangtuanya tentang orientasi seksualnya, dimana subjek lebih bisa 

menerima dirinya dan lebih bisa merasakan kasih sayang orangtuanya. 

Sebelum subjek coming out kepada ayahnya, subjek berpikir bahwa 

ayahnya akan mengusirnya dan tidak menganggap subjek sebagai anak 

karena orientasi seksualnya yang gay, namun ternyata ayah subjek bisa 

terbuka dan menerima orientasi seksual subjek. Saudara-saudara 

kandung subjek juga dapat menerima secara terbuka tentang orientasi 

seksual subjek, bahkan adiknya sering membela subjek jika subjek 

mendapat tekanan untuk menikah.  

Akhir-akhir ini subjek mulai memikirkan tentang pemikiran 

tetangganya, dimana dulu subjek tidak mempedulikan kata tetangga. 

Namun dengan tekanan dari tetangga memengaruhi ibu subjek tentang 

kapan subjek akan menikah. Hal ini membuat subjek menyerahkan 

keputusannya kepada orangtua subjek, karena subjek merasa 

penerimaan dari orangtua selama ini sudah begitu besar. Jika subjek 

memang akan menikah, subjek meminta ayahnya untuk menikahkan 

subjek karena jika tidak, subjek merasa tidak akan bisa menikah. Sudah 

beberapa kali mencoba untuk melamar namun gagal, karena memang 

subjek merasa tidak ada kecocokan dan itu sebuah tekanan yang tidak 

diinginkan. 

Subjek sudah memikirkan tentang faktor-faktor resiko menjadi 

seorang gay sejak awal, termasuk tekanan dari lingkungan untuk 

menikah, terutama tentang masa depan subjek dimana subjek tidak akan 

memiliki anak biologis. Subjek sama sekali tidak berpikiran untuk menikah 
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dengan wanita, karena menurut subjek itu aneh jika subjek harus 

menikah dengan wanita, dan tidur di sebelah wanita, dan melihat wanita 

itu hamil. Dalam bayangan subjek masa depannya adalah bisa mandiri 

secara ekonomi, sosial, dan bisa mendirikan yayasan yatim piatu. 

d. Harapan yang ingin dicapai 

Saat ini subjek sedang fokus untuk memiliki rumah sendiri. Subjek 

juga sedang mengambil kuliah jurusan hukum. Dengan kuliah dijurusan 

hukum dan akan mendapat gelar sarjana hukum ini, subjek berharap 

paling tidak secara pribadi bisa memahami kerangka hukum dan bisa 

lebih jauh membantu teman-teman dalam komunitas yang terlibat 

masalah sosial seperti deskriminasi, dan juga yang terlibat masalah 

hukum. Setelah mendapat gelar sarjana subjek berkeinginan untuk 

menjadi advokat khusus untuk orang-orang minoritas.  

e. Mendirikan komunitas Rumah Pelangi Indonesia 

Pada tahun 2006 subjek membuat grup tertutup di facebok 

bernama Rumah Pelangi Indonesia, dimana hanya orang-orang yang 

diinputkan ke dalam grup itulah yang bisa bergabung dan melihat 

aktivitas grup tersebut. Pada saat itu sudah banyak orang yang 

bergabung di dalam grup tersebut.  

Suatu hari, ada salah satu teman di grup RPI tersebut yang 

dipasung oleh orangtuanya karena ketahuan jika ia adalah seorang gay. 

Saat bisa keluar dan mengakses internet, orang yang dipasung tersebut 

menghubungi subjek dan menceritakan hal tersebut. Subjek tidak tahu 

mengapa orang tersebut menghubungi subjek, dari sekian banyak 

anggota yang tergabung dalam RPI. Subjek mulai berpikir mungkin 
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banyak teman-teman lain yang mengalami hal serupa, dan ternyata benar 

adanya.  

Dari kejadian tersebut, subjek merasa terpanggil untuk membuat 

wadah RPI ini menjadi rumah untuk teman-teman LGBT untuk saling 

berbagi dan menguatkan. Akhirnya grup RPI ini diresmikan pada tahun 

2015, dan sampai sekarang sudah beranggotakan sekitar 6000 orang 

dari seluruh Indonesia.  

Dengan semakin banyaknya anggota di RPI ini, subjek 

mendengar semakin banyak cerita dari teman-teman LGBT. Setiap ada 

masalah dari salah satu teman, subjek selalu berusaha untuk membantu 

mengatasi masalah tersebut. Masalah yang paling sering dihadapi adalah 

masalah deskriminasi, dan kekerasan. Dalam mengatasi setiap masalah 

dari teman di komunitas, subjek selalu tenang dalam menghadapinya, 

subjek sudah menyadari ini memang hal yang pasti akan subjek hadapi 

ketika subjek coming out sebagai seorang gay. Subjek juga sudah sering 

mengalami hal seperti ini, jadi subjek tidak lagi kaget dalam 

menghadapinya.  

Subjek dan beberapa teman lainnya pernah mengalami 

penyekapan oleh polisi karena menolong teman gay mereka. Saat 

beberapa teman lainnya merasa sangat panic ketika disekap, subjek 

adalah orang yang paling tenang saat penyekapan tersebut.  

4. Analisis Subjek III 

a. Penerimaan diri 

Subjek sudah menerima dirinya sebagai seorang gay sejak kedua 

orangtua subjek menerima subjek sebagai gay. Sejak subjek menerima 



70 
 

 
 

diri subjek, subjek merasa bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan 

menjadi lebih tenang, subjek juga bisa merasakan cinta orangtua subjek 

kepadanya, yang mana sebelum subjek menerima dirinya sebagai gay, 

subjek merasa bahwa ayahnya tidak menyayangi subjek karena dengan 

sosok ayahnya yang patriarki dan pernah melakukan kekerasan fisik 

kepada subjek.  

Setelah subjek merasakan penerimaan orangtua yang sangat 

besar, subjek benar-benar berterimakasih dan tidak menyangka, karena 

tadinya subjek berpikir ayah subjek akan mengusir dan tidak mengaggap 

subjek sebagai anak karena orientasi seksual subjek sebagai seorang 

gay.   

Masa-masa terberat subjek adalah saat kelas tiga SMA, dimana 

subjek baru saja keluar dari pesantren dan menarik diri dari lingkungan 

untuk berdiskusi dengan dirinya sendiri dan Tuhannya. Subjek beberapa 

kali mencoba untuk bunuh diri. Menurut subjek perasaan berdosa sangat 

menyelimuti subjek saat itu, karena lingkungan terus memberikan doktrin 

bahwa menjadi gay itu dosa. Setiap malam subjek sholat malam untuk 

mendekatkan diri kepada Tuhan dan mendapatkan jawaban. Dan pada 

satu titik subjek merasakan bahwa perasaan cinta itu murni dari hati 

tanpa dibuat-buat, dari situ subjek mulai berani untuk membawa pacar 

saat itu untuk bertemu dengan orangtua subjek. 

Saat ini subjek terus mendapatkan tekanan untuk segera menikah 

dari lingkungan rumah subjek, subjek merasa tidak terbebani dengan 

tekanan ini, namun subjek berpikir apakah orangtua subjek tahan dengan 

tekanan dari tetangga yang cukup banyak. Dari awal subjek memang 
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tidak berpikiran untuk menikah, baik dengan laki-laki maupun perempuan. 

Subjek hanya ingin mandiri secara ekonomi, sosial, dan mendirikan 

yayasan yatim piatu. Jadi dengan tekanan dari tetangga yang semakin 

kuat ini, subjek hanya memikirkan orangtua subjek apakah mereka kuat 

atau tidak. 

Subjek sudah sama sekali tidak memikirkan perkataan orang lain 

terhadap dirinya, karena bagi subjek orang-orang itu sama sekali tidak 

merasakan apa yang subjek rasakan, terutama untuk mencapai fase 

dimana subjek berdamai dengan dirinya sendiri, itu bukanlah proses yang 

mudah, banyak yang harus subjek lewati terutama bergelut dengan 

dirinya sendiri. Jadi saat ada yang mengatakan hal-hal tidak pantas 

terhadap subjek, subjek sama sekali tidak ambil pusing. Apalagi kata-kata 

menyakitkan seperti “laknat” “kaum Nabi Luth” itu sudah sering subjek 

terima sejak dulu. 

b. Faktor Internal 

Subjek memiliki pemahaman dan konsep diri yang baik terhadap 

dirinya. Subjek sadar akan faktor-faktor resiko yang akan subjek 

terima ketika subjek memutuskan untuk coming out sebagai gay. 

Subjek juga tidak ambil pusing tentang hinaan orang-orang terhadap 

dirinya, karena bagi subjek dirinya telah melewati proses yang sangat 

berat untuk bisa berdamai dengan seksualitasnya sehingga tidak lagi 

peduli dengan hinaan orang.  

Subjek juga memiliki cita-cita yang jelas, subjek sekarang sedang 

berkuliah dijurusan hukum untuk menunjang cita-citanya, yang mana 

subjek ingin menjadi advokat untuk orang-orang minoritas. Subjek 
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mengikuti banyak kegiatan kemanusiaan, subjek juga terpilih untuk 

menjadi salah satu perwakilan Indonesia untuk menghadiri kegiatan 

kemanusiaan di Thailand.  

Selama di sekolah subjek memiliki prestasi yang sangat baik, 

subjek salalu mendapatkan ranking tiga besar, sampai pada subjek 

merasakan fase denial yang terberat yaitu pada kelas tiga SMA subjek 

mendapatkan ranking 13, dan subjek dipanggil oleh guru BP. Subjek juga 

pernah mendapatkan juara menari tingkat provinsi. 

Subjek bisa merasakan cinta orangtua terhadap subjek 

setelah subjek bisa berdamai dengan diriya sendiri. Subjek yang 

tadinya cenderung menyalahkan ayahnya tentang apa yang terjadi, 

menjadi lebih bisa merasakan bahwa ayahnya juga memiliki cinta 

yang besar terhadap keluarganya hanya caranya saja yang keras. 

Subjek juga menjadi lebih dekat dengan ayahnya. Dengan berdamai 

dengan dirinya sendiri, subjek sama sekali tidak ambil pusing tentang 

hinaan orang terhadap dirinya. Karena subjek merasa orang-orang 

tersebut tidak merasakan apa yang subjek rasakan dalam proses untuk 

menerima dirinya. 

Saat mendirikan grup RPI di facebook subjek menjadi orang yang 

dihubungi oleh temanya yang sedang mengalami kesulitan, hal ini 

membuat subjek bertanya mengapa temannya menghubungi subjek, dan 

subjek merasa terpanggil untuk terus melakukan hal kemanusiaan 

dalam membantu teman-teman LGBT dalam menghadapi deskriminasi 

serta menjadikan grup RPI ini menjadi rumah untuk teman-teman 

minoritas. 
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c. Faktor Eksternal 

Subjek belajar di pesantren selama enam tahun, dan dari situ 

subjek merasa semakin gundah gulana karena selalu bersama laki-

laki. Subjek merasakan semakin tersiksa dengan berada di 

lingkungan pesantren, namun ilmu yang subjek dapat dari pesantren 

sedikit demi sedikit membantu subjek untuk mendekatkan dirinya 

kepada Tuhan, dan sering bertanya kepada Tuhan mengapa subjek 

seperti ini, mengapa subjek diciptakan. Setelah keluar dari pesantren, 

subjek menarik diri dengan tujuan untuk bermeditasi, dengan ilmu yang 

sudah subjek dapat dari pesantren, namun pada fase meditasi ini subjek 

merasakan denial yang luar biasa, sampai mencoba untuk bunuh 

diri. 

Subjek tidak memikirkan tentang lingkungan luar, bagi subjek 

yang terpenting adalah keluarga inti subjek. Jadi saat keluarga inti 

subjek bisa menerima subjek dengan orientasi seksualnya, maka itu 

sudah lebih dari cukup. Subjek merasa penerimaan dari keluarga 

subjek sangat luar biasa, dari orangtua subjek hingga saudara-saudara 

subjek.  

Saat ini tekanan dari tetangga semakin berat dimana selalu 

mempertanyakan kapan subjek akan menikah. Subjek tidak 

mempermasalahkan tentang tekanan dari tetangga ini, namun yang 

subjek pikirkan adalah orangtuanya, apakah orangtua subjek juga 

kuat seperti subjek atau tidak. 

Masalah yang dialami oleh teman-teman di komunitas, sama 

sekali tidak membebani subjek, karena subjek sudah terbiasa dengan 
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masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman LGBT, dan subjek 

juga sudah paham bahwa masalah-masalah seperti akan terjadi.  

Tabel 4.04 Intensitas Tema pada Subjek 3 

Tema  Intensitas Keterangan 

Pemahaman diri +++ Memberikan perspektif  terhadap 

dirinya sendiri secara jujur. 

Harapan yang realistis + Memiliki keinginan dan sedang 

dalam proses untuk 

merealisasikan keinginannya. 

Bebas dari hambatan lingkungan + Lingkungan memberikan 

kebebasan untuk berkspresi. 

Tidak ada stres emosional yang 

berat 

+ Memikirkan kesehatan orangtua 

nya karena tekanan dari 

lingkungan tetangga. 

Keberhasilan  + Memiliki ranking yang baik sejak 

sekolah dasar dan menang lomba 

menari. 

Konsep diri + Tidak mempedulikan cemooh 

orang terhadap dirinya. 

Faktor keluarga + Hunbungan yang baik dalam 

keluarga dan saudara-

saudaranya. 

Faktor lingkungan +++ Memiliki sikap perhatian, dan 

empati terhadap orang lain 

terutama orang-orang minoritas. 
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Skema Penerimaan Diri pada Subjek 3 

 

 

 

 

 

 

 

Stigma negatif masyarakat dan perasaan berdosa menjadi gay 

Faktor Internal: 

Pemahaman diri: memahami sifat 
dirinya, memahami apa yang 
dibutuhkan. 

 

Faktor Eksternal 

Faktor lingkungan: memiliki 
kepedulian yang besar terhadap 
orang lain terutama kaum minoritas 

Penerimaan diri 

Positif: aktif menjadi aktivis untuk kaum minoritas. 

Negatif: terbebani dengan tekanan lingkungan terhadap orangtua. 

Subjek memiliki penerimaan diri yang cenderung kuat. Subjek tidak 
mempedulikan cemooh orang lain terhadap dirinya, karena subjek paham 
akan masa-masa sulit yang telah ia lalui untuk dapat berdamai dengan 
dirinya. Subjek terus berusaha untuk dapat membantu teman-teman 
minoritas salah satunya dengan kuliah lagi dijurusan hukum agar dapat 
membantu baik secara psikologis maupun secara hukum.  
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