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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada penelitian ini, ketiga subjek merasakan pertama kali jatuh cinta saat 

masih dibangku sekolah. Rasa cinta yang mereka rasakan itu adalah rasa cinta 

kepada sesama jenis. Mereka merasa berdebar saat bertemu dengan laki-laki 

yang mereka cintai. Dari ketiga subjek, Subjek 1 dan Subjek 3 merasakan 

penolakan terhadap orientasi seksual mereka. Penolakan tersebut terjadi karena 

perasaan berdosa yang mereka rasakan, dimana orang-orang sekitar mereka 

selalu memberi doktrin bahwa menyukai sesama jenis itu adalah dosa. Subjek 3 

mencoba mengabaikan ketertarikannya kepada laki-laki, dan melakukan 

penetrasi dengan wanita, namun Subjek 3 tidak merasakan apa-apa dan merasa 

bahwa tubuh wanita itu aneh.  

Subjek 1 dan Subjek 3 sempat mengalami masa depresi karena orientasi 

seksual mereka. Mereka cenderung menyendiri, bergulat dengan pemikiran 

mereka apakah mereka benar berdosa sampai beberapa kali mencoba untuk 

bunuh diri. Subjek 2 merasa tidak dapat mengekspresikan dirinya selama berada 

di tempat tinggal asalnya, karena lingkungan rumahnya yang masih sangat 

religius, dan memutuskan untuk pindah ke Semarang seusai lulus SMA karena 

ingin mencari pengalaman di kota. Di Semarang, Subjek 2 merasa bebas dan 

tidak perlu menutup-nutupi lagi bahwa dirinya seorang gay. Subjek 2 juga tidak 

merasa beban dalam menjalin hubungan dengan pacarnya. Menurut Subjek 2, 

walaupun ia berhubungan seksual dengan pacarnya, namun hal terpenting 

adalah bagi subjek ia tetap melakukan ibadah sebagai penyeimbang apa yang ia 

lakukan dengan pacarnya. 
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Ketiga subjek juga masih terus memikirkan tentang kehidupan mereka 

kedepan dengan atau tanpa pasangan, karena mereka hanya ingin menikah 

dengan laki-laki namun lingkungan tetangga dari tempat mereka berasal yang 

selalu menanyakan orangtua subjek kapan subjek akan menikah. Subjek tidak 

masalah dengan lingkungan tetangga mereka tetapi subjek memikirkan tentang 

kondisi fisik orangtua mereka yang terus menerus mendapat tekanan dari 

lingkungan tetangga.  

5.01 Hasil Penelitian 

Berdasarkan data yang didapat dari ketiga subjek menunjukkan bahwa 

faktor yang memengaruhi penerimaan diri ketiganya sebagai seorang gay adalah 

faktor pemahaman diri, konsep diri, keberhasilan, dan faktor lingkungan. Dari 

beberapa faktor tersebut, faktor yang sangat memengaruhi ketiganya adalah 

faktor lingkungan. Rasa perhatian, penerimaan, dan empati terhadap orang lain 

dan juga sebaliknya membuat subjek lebih cepat dalam proses penerimaan diri 

mereka. Rasa perhatian, penerimaan, dan empati ini mereka dapatkan dari 

teman-teman di tempat kerja, teman-teman di komunitas dan juga keluarga 

subjek.  

 Ketika subjek berada di lingkungan yang memiliki rasa penerimaan, 

perhatian, dukungan dan empati baik terhadap subjek maupun perasaan subjek 

terhadap lingkungan sekitarnya, hal tersebut sangat membantu subjek dalam 

menerima diri mereka sebagai gay. Sebagai seorang aktivis subjek 1 dan subjek 

3 tentu memiliki rasa empati yang besar baik terhadap teman-teman di 

komunitas maupun pada orang lain, terutama bagi mereka yang merupakan 

kaum minoritas. Memahami perasaan orang lain yang sama-sama seorang 

minoritas membuat subjek sadar bahwa ternyata banyak orang yang mengalami 
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hal-hal diskriminatif, penolakan, dan kekerasan. Hal tersebut membuat subjek 

semakin semangat untuk terus membantu orang-orang minoritas yang 

mengalami diskriminatif, penolakan, dan kekerasan tersebut. 

Pada subjek 1, faktor keberhasilan dan konsep diri juga merupakan 

faktor-faktor yang kuat dalam membantu subjek dalam meneriman dirinya. 

Keberhasilan dalam bidang akademik sejak duduk di bangku sekolah merupakan 

hal yang disyukuri oleh subjek 1. Serta keahliannya dalam bernyanyi dan 

bermain berbagai alat musik juga membuat Subjek 1 bersyukur karena memiliki 

keahlian. Pada subjek 2 dan subjek 3, faktor pemahaman diri sangat membantu 

subjek dalam proses menerima dirinya. Memiliki perspektif tentang diri sendiri 

yang tidak dibuat-buat membuat subjek lebih memahami dirinya. 
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Tabel 5.01 Intensitas Tema pada Seluruh Subjek 

 Tema S1 S2 S3 Keterangan 

 

 

Faktor 

Ekternal 

Faktor lingkungan 

1. Memiliki sikap 

perhatian dan 

empati terhadap 

orang lain 

2. Membantu teman-

teman minoritas 

 

+++ 

 

 

 

+++ 

 

+++ 

 

 

 

++ 

 

+++ 

 

 

 

+++ 

Subjek 1, 2, dan 3 

memiliki rasa 

perhatian, 

penerimaan, dukungan 

dan empati terhadap 

teman-teman mereka 

begitu juga sebaliknya 

 

 

 

Faktor 

Internal 

Pemahaman diri 

1. Memberikan 

perspektif 

terhadap dirinya 

secara jujur 

 

++ 

 

 

 

+++ 

 

 

 

+++ 

 

 

 

Subjek 1, 2, dan 3 

Keberhasilan 

1. Pencapaian yang 

telah dicapai 

 

+++ 

 

+ 

 

+ 

Subjek 1, 2, dan 3 

memiliki keberhasilan 

dalam bidang mereka 

masing-masing 

Konsep diri 

1. Mengetahui apa 

yang diinginkan 

2. Tidak 

mempedulikan 

cemooh orang 

 

+++ 

 

+++ 

 

+ 

 

++ 

 

+ 

 

+++ 

Subjek 1, 2, dan 3 

memiliki konsep diri 

yang baik 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas, dikatakan bahwa faktor eksternal lingkungan 

menjadi faktor yang kuat bagi ketiga subjek dalam menerima dirinya. Faktor 

eksternal lainnya yaitu keluarga yang juga muncul pada ketiga subjek, walaupun 

intensitasnya tidak sekuat faktor lingkungan. Faktor lingkungan menjadi faktor 

yang paling kuat pada ketiga subjek dikarenakan ketiga subjek bergabung dalam 

komunitas Rumah Pelangi Indonesia, yang mana komunitas tersebut adalah 

sebuah wadah bagi mereka yang merupakan kaum minoritas. Dengan 

pengalaman hidup yang cenderung sama dimana hampir semua kaum minoritas 

mendapatkan penolakan, deskriminatif, dan kekerasan baik dari lingkungan 
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keluarga, maupun lingkungan kantor mereka, hal tersebut membuat mereka 

saling menguatkan satu sama lain.  

Faktor internal yang memengaruhi subjek dalam penerimaan diri mereka 

yang pertama adalah pemahaman diri, faktor ini muncul pada ketiga subjek, 

dimana subjek dapat memberikan perspektif tentang diri mereka sendiri baik itu 

kelehaman maupun kelebihan tanpa dibuat-buat. 

Faktor keberhasilan juga terdapat pada ketiga subjek, dimana 

keberhasilan yang mereka capai dari bidang yang berbeda-beda. Subjek 1 

memiliki banyak prestasi dalam bidang akademik sejak duduk di bangku sekolah, 

subjek 1 juga memiliki banyak kemampuan dalam bermusik seperti bernyanyi 

dan bermain alat musik. Subjek memiliki prestasi dalam hal memasak dan 

kegiatan pramuka. Subjek 3 memiliki prestasi akademik dan beberapa dalam hal 

seni. Keberhasilan yang telah dicapai subjek dalam hidupnya merupakan salah 

satu faktor yang membantu subjek dalam menerima dirinya. Keberhasilan ini 

memberikan rasa percaya diri kepada subjek, walaupun mereka menyukai 

sesama jenis, namun mereka tetap memiliki prestasi yang dapat dibanggakan. 

Faktor selanjutnya dalah konsep diri. Ketiga subjek memiliki konsep diri 

yang baik. Hal ini dikarenakan subjek sudah melalui masa-masa tersulit mereka 

dalam menerima diri mereka sebagai gay, sehingga saat ini ketiga subjek sama 

sekali tidak mempedulikan tentang cemooh orang terhadap mereka. Ketiga 

subjek lebih fokus dalam mencapai harapan mereka, bersenang-senang dengan 

hasil jerih payah mereka dan saling menolong teman-teman minoritas lainnya. 

Ketiga subjek memiliki penerimaan diri yang positif, dimana mereka dapat 

berdamai dengan diri mereka yang merupakan seorang gay, dan dengan 

orientasi seksual mereka yang minoritas, mereka justru bangkit dan terpanggil 
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untuk saling menguatkan orang-orang minoritas lainnya bukan hanya LGBT 

namun juga penyandang disabilitas. Subjek 1, 2, dan 3 juga memiliki harapan 

yang jelas tentang diri mereka masing-masing, dan berproses untuk mencapai 

harapannya tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor internal: 

1. Pemahaman diri 

- Perspektif terhadap diri 

sendiri baik kelebihan 

maupun kekurangan (S1, 

S2, S3) 

2. Harapan yang realistis 

- Menggambarkan cita-cita 

yang akan dicapai (S1, S2, 

S3) 

- Target yang ingin dicapai 

(S1, S3) 

- Persiapan dalam mencapai 

targetnya (S1, S3) 

3. Tidak ada stres emosional 

yang berat 

- Kesulitan yang dihadapi 

(S1, S2, S3) 

- Cara menghadapi kesulitan 

tersebut (S1, S2, S3) 

- Dampak fisik/psikis dari 

kesulitan tersebut 

4. Keberhasilan 

- Prestasi yang pernah 

dicapai (S1,S2, S3) 

5. Konsep diri 

- Mengetahui apa yang 

diinginkan (S1, S2, S3) 

- Tanggapan terhadap 

perkataan orang lain 

kepada dirinya.  

Faktor eksternal: 

1. Fakor keluarga 

- Hubungan yang harmonis 

antara ibu dengan ayah, 

dan anak-anaknya (S1, S2, 

S3) 

2. Faktor lingkungan 

- Sikap empati terhadap 

sesama (S1, S3) 

- Sikap dukungan (S1, S2, 

S3) 

- Sikap perhatian terhadap 

sesama (S1, S2, S3) 

3. Bebas dari hambatan 

lingkungan 

- Keterbukaan dari keluarga 

(S1, S3) 

- Relasi dengan teman-

teman (S1, S2, S3) 

 

 

Penerimaan diri  

Faktor-faktor penerimaan diri seorang gay Stigma 

negatif 

masyarakat 

dan perasaan 

berdosa 

menjadi gay 

Positif 

Subjek 1,2,3 tidak memikirkan tentang 

cemooh orang terhadap diri mereka. 

Ketiga subjek lebih memikirkan cita-cita 

mereka dan sedang dalam proses untuk 

mencapainya, serta aktif menjadi aktivis 

Negatif  

Subjek berpikir tentang orangtua 

mereka yang terus menerus 

mendapat tekanan dari lingkungan 

rumah. Hal ini masih menjadi beban 

bagi subjek sampai sekarang. 
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5.02 Pembahasan 

 Penerimaan diri yang dicapai oleh ketiga subjek tidak terlepas dari 

beberapa faktor yang memengaruhinya. Berdasarkan hasil wawancara yang 

telah dilakukan dengan ketiga subjek, menyatakan bahwa proses penerimaan 

diri mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal. Beberapa faktor 

internal yang memengaruhi proses penerimaan diri adalah pemahaman diri. 

Pemahaman tentang diri sendiri yang timbul pada seseorang untuk mengenali 

kemampuan dan ketidakmampuannya serta mencoba untuk menunjukkan 

kemampuannya. Semakin individu memahami dirinya, maka semakin besar 

penerimaan individu terhadap dirinya. Selain itu faktor internal lainnya yaitu 

keberhasilan yang dialami oleh subjek juga dapat membantu subjek dalam 

proses penerimaan dirinya. Dalam hal ini pada awalnya subjek membutuhkan 

waktu untuk bisa berdamai dengan dirinya dan seiring dengan berjalannya waktu 

serta penerimaan yang telah dicapai oleh subjek, subjek tidak lagi ambil pusing 

dengan cemooh yang mereka terima dan melakukan serta berpikir hal yang lebih 

positif. Hal ini sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ridfah (2017). 

 Penelitian dari Noviansyah (2018) juga mengungkapkan bahwa faktor-

faktor internal seperti pemahaman diri, konsep diri dan lain-lain juga 

memengaruhi penerimaan diri seseorang. Dan faktor eksternal berupa dukungan 

sosial yang merupakan faktor lingkungan. 

 Faktor lingkungan yang sama kuatnya muncul pada ketiga subjek, 

merupakan salah satu faktor eksternal yang memengaruhi penerimaan diri 

subjek, yang meliputi sikap dukungan, penerimaan, dan empati terhadap subjek 

dan juga dari lingkungan sekitar terhadap subjek. Subjek yang berada di 
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lingkungan yang mendukung mereka akan lebih cepat dalam proses penerimaan 

dirinya. Hal tersebut seiring dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mohr 

Fassinger (2003). 

5.03 Kelemahan Penelitian 

 Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan di dalamnya. 

Pertama, dalam penelitian ini hanya menggunakan triangulasi metode dalam 

menguji keabsahan datanya. Kedua, keterbatasan referensi yang dipakai dalam 

penelitian ini. 
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