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HUBUNGAN ANTARA PRASANGKA SEKSUAL DENGAN 

DISKRIMINASI TERHADAP GAY 

Abstrak 

Lia Hariyanti 

(125120301111045) 

liahariyanti93@gmail.com 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara prasangka seksual 

dengan diskriminasi terhadap gay. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 

185 orang yang diambil dengan menggunakan teknik accidental sampling pada 

mahasiswa Universitas Brawijaya. Alat ukur dalam pengumpulan data penelitian 

adalah skala prasangka seksual yang disusun mengacu pada aspek prasangka 

seksual oleh Hanurawan (2010) dan skala diskriminasi yang disusun mengacu 

pada aspek diskriminasi oleh Sarwono & Meinarno (2009). Analisis data 

menggunakan korelasi product moment Pearson dan diperoleh hasil rxy sebesar 

0.786 dengan (p=0.000, p<0.05). Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 

hubungan yang positif antara prasangka seksual dengan diskriminasi terhadap 

gay. 

 

Kata Kunci: prasangka seksual, diskriminasi, gay 
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CORRELATION BETWEEN SEXUAL PREJUDICE AND 

DISCRIMINATION OF GAY 

Abstract 

Lia Hariyanti 

(125120301111045) 

liahariyanti93@gmail.com 

 

This research was aimed to determine the correlation between sexual prejudice 

with discrimination of gay. Total sample in this research were 185 participant 

that were recruited using accidental sampling technique at Universitas Brawijaya 

student. Data in this research were gathered using sexual prejudice scale refers to 

prejudice theory by Hanurawan (2010) and discrimination scale refers to 

discrimination theory by Sarwono & Meinarno (2009). Data analyzed using 

correlation product moment Pearson the results obtained by rxy = 0.786 

(p=0.000, p < 0.05). Results in this research it was found there is positive 

correlation between sexual prejudice with discrimination of gay. 

 

Keywords: sexual prejudice, discrimination, gay  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Fenomena gay di Indonesia pada saat ini tengah menjadi salah satu 

topik yang paling banyak dibahas oleh masyarakat Indonesia karena 

orientasi seksual yang dimiliki dan dianggap dapat menularkan penyakit 

HIV serta dapat menimbulkan kecemasan sosial dilingkungan masyarakat 

(Prabowo, 2014). Wakil ketua ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta 

Indonesia) Syafril Nasution dalam rapat bersama komisi 1 DPR di Gedung 

DPR sepakat menolak untuk menayangkan promosi perilaku LGBT 

(lesbian, gay, bisexual dan transgender) karena dianggap dapat membawa 

pengaruh negatif bagi anak-anak (Simanjuntak, 2016). Selain fenomena 

LGBT, fenomena homoseksual seperti pernikahan yang dilakukan oleh 

sesama jenis saat ini juga menjadi permasalahan yang kontroversial di 

Indonesia karena pernikahan sesama jenis dianggap bertentangan dengan 

agama dan menyimpang oleh sebagian orang di Indonesia, dimana hampir 

lima tahun terakhir terjadi diberbagai wilayah dan provinsi di Indonesia 

(Simanjuntak, 2016). 

Pernikahan sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki atau 

sering disebut gay sudah terjadi di Indonesia. Fenomena tersebut terlihat 

dari pemberitaan di media masa, baik media masa tertulis maupun online, 

terkait pernikahan tersebut pada tahun 2011 hingga tahun 2016. Seperti 

yang tertulis diharian online okezone.com berikut ada tiga kasus
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pernikahan sesama jenis gay yang diketahui terjadi di Indonesia. Pertama 

terjadi pada 12 Maret 2016 di Wonosobo Jawa Tengah telah terjadi 

pernikahan sejenis antara laki-laki dengan laki dimana Andini (nama 

samaran) telah berdandan sebagai mempelai wanita dengan Didik sebagai 

mempelai pria, namun pernikahan tersebut telah berhasil digagalkan polisi 

karena dianggap bertentangan dengan agama. Kedua, pernikahan sejenis 

gay juga terjadi di Bali pada September 2015 silam antara Tio Mulya dan 

Joe Tully. Pernikahan keduanya dilakukan secara diam-diam namun 

menjadi sangat ramai diperbincangkan dan kontroversial setelah salah satu 

rekan mereka mengunggah foto pernikahan tersebut ke media sosial media 

facebook. Ketiga, pernikahan sejenis juga terjadi pada Sabtu, 10 Oktober 

2015 silam berlangsung acara syukuran bersatunya dua insan laki-laki 

masing-masing berinisial D alias RAK dan DM di Boyolali, Jawa Tengah 

(Simanjutak, 2016). 

Homoseksual berasal dari kata “homo” yang berarti sama dan 

“sexual” yang berarti hubungan seksual atau berhubungan dengan kelamin 

(Prabowo, 2014). Menurut American Psychological Association (2016) 

orientasi seksual homoseksual terbagi menjadi dua yakni gay dan lesbian 

dimana gay memiliki ketertarikan emosional, romantika, atau seksual 

terhadap orang dengan jenis kelamin sama. Penggunaan istilah gay dalam 

pengertian "homoseksual" awalnya berasal dari perluasan konotasi seksual 

dari pengertian "bebas/ tidak terkekang dan tidak dibatasi", yang 
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mengimplikasikan kerelaan untuk mengabaikan kebiasaan seksual yang 

konvensional atau terhormat (Prabowo, 2014). 

Homoseksual khususnya gay di Indonesia, masih merupakan hal 

yang tabu dan sulit diterima oleh masyarakat.Orientasi seksual yang lazim 

ada dalam masyarakat adalah heteroseksual, sedangkan homoseksual oleh 

masyarakat dianggap sebagai penyimpangan orientasi seksual (Prabowo, 

2014). Secara psikologis, kaum homoseksual tidak dianggap 

‘sakit‘.mereka normal, sama seperti kaum heteroseksual dan homoseksual 

sudah bukan lagi merupakan sebuah penyimpangan (American 

Psychological Association, 2016). Menurut DSM IV (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorder/ buku acuan diagnostik secara 

statistikal dalam menentukan gangguan kejiwaan), tidak ditemukan lagi 

homoseksual sebagai gangguan kejiwaan dengan alasan bahwa kaum 

homoseksual tidak merasa terganggu dengan orientasi seksualnya, bahkan 

bisa merasa bahagia dengan orientasi seksualnya tersebut (Spitzer, 2001). 

Hal yang serupa juga di katakanoleh American Psychological 

Association, bahwa sejak tahun 1975 APA bersama dengan psikolog-

psikolog profesional mengadakan rapat dan membahas untuk menghapus 

semua yang berhubungan dengan homoseksual dari gangguan mental, 

sehingga sekarang sudah tidak ditemukan lagi homoseksual termasuk 

dalam gangguan mental. Kenyataannya yang terjadi pada masyarakat 

menganggap homoseksual sebagai momok dan harus dijauhi, baik 

masyarakat yang tinggal di kota metropolitan di mana nilai-nilai global 
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yang telah membuka celah penerimaan kaum homoseksual dimungkinkan 

berpenetrasi lebih banyak maupun masyarakat di daerah terpencil yang 

kerap mengucilkan kaum homoseksual yang dianggap homoseksual dapat 

menular ke orang lain (Prabowo, 2014).  

Menurut Herek (2004) stigma negatif dari masyarakatdapat 

menyebabkan timbulnya prasangka seksual kepada kaum homoseksual 

khusunya gay terkait orientasi seksualnya. Menurut Herek (2004) 

prasangka seksual digunakan untuk mewakili sikap negatif berdasarkan 

orientasi seksual. Prasangka seksual mengacu pada sikap negatif 

berdasarkan orientasi seksual, apakah target mereka adalah homoseksual, 

biseksual, atau heteroseksual (Herek, 2000), sedangkan menurut Hope 

(2008) prasangka seksual dikonseptualisasikan sebagai sikap yang 

memiliki kecenderungan evaluatif untuk menanggapi individu atau 

kelompok sesuai dengan orientasi seksual yang mereka rasakan. Gay 

seringkali dipandang negatif oleh masyarakat terkait orientasi seksual yang 

mereka rasakan dianggap menyimpang dari yang semestinya (Prabowo, 

2014). 

Menurut Herek (2005) prasangka seksual sebagai predisposisi 

terhadap perilaku menghina dan memberikan stereotip, menghakimi, dan 

reaksi emosional yang negatif untuk kelompok sosial tertentu berdasarkan 

orientasi seksual. Prasangka seksual hampir selalu diarahkan kepada 

anggota yang terlibat homoseksual khususnya gay dengan adanya stereotip 

negatif terhadap orientasi seksualnya dan membuat gay merasa tidak 
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nyaman dilingkungan masyarakat akibat reaksi emosional yang 

ditunjukkan oleh masyarakat sekitar (Herek, 2000). 

Prasangka seksual merupakan salah satu bentuk dari prasangka, 

dimana salah satu akibat dari timbulnya prasangka adalah diskriminasi. 

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Blank dan Dabady 

(2004) yang menjelaskan bahwa diskriminasi pada umumnya terjadi 

karena adanya prasangka, misalnya seseorang akan berusaha untuk tidak 

bergaul dengan seorang yang bertato dan terlihat berpenampilan layaknya 

seorang preman, tindakan untuk menjauhi orang tersebut merupakan 

sebuah diskriminasi yang didahului oleh prasangka bahwa orang yang 

memiliki tato cenderung akan berbuat kurang baik.  

Menurut Vaughan dan Hogg (Sarwono, 2009) terdapat kelompok-

kelompok tertentu yang biasanya menjadi target prasangka dan 

diskriminasi, yaitu kelompok jenis kelamin tertentu, ras tertentu, 

kelompok usia tertentu, serta termasuk juga kaum homoseksual dan 

kelompok individu dengan keterbatasan fisik. Menurut Vaughan dan Hogg 

(Sarwono, 2009) dalam setiap prasangka, setiap situasi tertentu melibatkan 

evaluasi yang negatif dan beberapa kelompok, prasangka sosial 

merupakan sikap-perasaan individu terhadap golongan invidu tertentu, 

golongan rasa tau kebudayaan yang berlainan yang terdiri atas sikap-sikap 

sosial yang negatif terhadap golongan individu lain, serta mempengaruhi 

tingkah laku individu yang bersangkutan terhadap golongan individu yang 

menjadi target prasangka. Sikap-sikap dan perasaan negatif tersebut lama 
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kelamaan akan menjadi tindakan yang diskriminatif yakni tindakan yang 

bercorak menghambat, merugikan perkembangan bahkan mengancam 

kehidupan pribadi individu yang menjadi target prasangka. Menurut Baron 

dan Byrne (2004) diskriminasi adalah tingkah laku negatif yang ditujukan 

kepada anggota kelompok sosial yang menjadi objek prasangka. 

Diskriminasi adalah perilaku negatif yang diarahkan kepada anggota-

anggota suatu kelompok sosial berdasar pada keanggotaan mereka 

terhadap kelompok tersebut (Hanurawan, 2010). Perilaku masyarakat yang 

diskriminasi bahkan seringkali memberikan prasangka negatif terhadap 

kaum gay sehingga membuat keberadaan kaum gay semakin terintimidasi 

dari lingkungan sosial (Rahardjo, 2007). 

Setelah melakukan wawancara ke beberapa mahasiswa terkait 

prasangka seksual terhadap homoseksual gay diperoleh hasil bahwa tidak 

sedikit mahasiswa yang berkata bahwa homoseksual gay adalah 

menjijikkan dan tidak sedikit pula mahasiswa yang memilih pergi dan 

menjauhi homoseksual gay apabila disekitar mereka terdapat homoseksual 

dengan kata lain bahwa adanya prasangka seksual akan menimbulkan 

diskriminasi seperti menjauhi dan tidak mau berteman dengan 

homoseksual gay, hal tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara 

peneliti kepada salah seorang gay di Malang yaitu “Mak Rani” yang 

menjadi salah satu gay dalam Ikatan Gay Malang (IGAMA) menyebutkan 

bahwa keberadaan homoseksual gay memang lebih teramati didalam 

lingkungan sosial dibanding dengan homoseksual lesbian. Maka dari itu 
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homoseksual gay yang paling sering mendapatkan prasangka seksual dan 

perilaku diskriminasi dari masyarakat dilingkungannya mulai dari 

mendapat pelecehan verbal, kesulitan mendapat pekerjaan, dan dipaksa 

menikah oleh keluarga, mendapat permusuhan dari orang-orang yang tidak 

menyukainya dan juga pernah merasakan dibully oleh teman-temannya 

sehingga suatu hari memilih pergi dan pindah dari tempat tinggal aslinya. 

Selain itu fenomena diskriminasi juga sudah terjadi dibeberapa 

kota besar di Indonesia yaitu salah satunya di Jakarta pada tahun 2006 

yakni 10 tahun yang laluterjadi penangkapan 20 gay di Pulogadung oleh 

aparat kepolisian pada pukul 22.00 WIB, dan pada tahun 2005 tepatnya di 

Aceh juga telah terjadi penganiayaan terhadap sepasang gay yang 

dilakukan oleh aparat kepolisian sekitar10-15 orang (Triawan & Ariyanto, 

2008). 

Diskriminasi terhadap homoseksual khususnya gay juga 

dikarenakan adanya pro dan kontra dalam memandang homoseksual, ada 

yang melihatnya sebagai pilihan atas hak hidup namun ada juga yang 

melihatnya sebagai perilaku menyimpang dan tidak bermoral, sikap 

negatif terhadap homoseksual ini melahirkan aturan-aturan yang dapat 

menghukum orang yang mempraktikkan homoseksual (Sarwono, 2009). 

Selain itu menurut American Association Psychological (2016) 

dampak psikologis dari adanya prasangka seksual dan perilaku 

diskriminasi yang dialami oleh gay yaitu seperti mendapat stereotip dari 

masyarakat terkait orientasi seksualnya dan hal tersebut berdampak pada 
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kehidupan sehari-hari kaum gay seperti keterbatasan pada kesempatan 

kerja, mendapat penolakan dan sulit mendapat pengakuan dari keluarga 

khususnya orang tua, merasa tidak nyaman berada dilingkungan sosial, 

merasa terganggu kesejahteraannya, dan semakin sulit untuk 

menyembunyikan atau menolak orientasi seksual yang dimiliki, hal 

tersebut diperburuk oleh adanya stigma berdasarkan karakteristik yang 

dimiliki oleh gay. 

Seperti yang kita ketahui bahwa homoseksual sebenarnya tidak 

dianggap sakit bahkan sudah dihapus dari gangguan mental, namun hingga 

sekarang masih sangat melekat pada ingatan masyarakat bahwa 

homoseksual dianggap perilaku menyimpang sehingga menimbulkan 

banyak permasalahan seperti banyaknya fenomena pernikahan sejenis 

yang dilakukan oleh sesama laki-laki, hal tersebut menimbulkan adanya 

pro dan kontra dalam memandang homoseksual. Berdasarkan dari 

pemaparan berbagai permasalahan diatas, maka penulis mengambil judul 

penelitian “Hubungan Antara Prasangka Seksual dengan Diskriminasi 

Terhadap Gay”. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah penelitian dari permasalahan yang telah 

diuraikan diatas adalah apakah terdapat hubungan antara prasangka 

seksual dengan diskriminasi terhadap gay?. 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara prasangka seksual dengan diskriminasi terhadap gay. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan teoritis dan 

pengetahuan baru bagi perkembangan ilmu psikologi, serta dapat 

digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang lebih lanjut 

mengenai hubungan antara prasangka seksual dengan diskriminasi 

terhadap gay. 

b. Penulis berharap hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai 

referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dalam 

bidang yang berkaitan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan nantinya berguna bagi masyarakat dan 

dapat memberikan wawasan serta masukan bagi mahasiswa dan 

orang tua serta pihak yang berkaitan mengenai hubungan antara 

prasangka seksual dengan diskriminasi terhadap gay. 

b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi kelompok transgender serta 

dijadikan sebagai wacana dan sebuah pengetahuan baru mengenai 

hubungan antara prasangka seksual dengan diskriminasi terhadap 

gay. 



10 
 

 
 

E. Penelitian Terdahulu 

1. Wahyu Rahardjo (2007). Sikap Akan Respon Terhadap Identitas 

Sosial Negatif Dan Pengungkapan Orientasi Seks Pada Gay. 

Jurnal Psikologi. Vol. 1, No. 1. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan skala sebagai alat ukur, skala yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala coming out dan skala sikap. Tujuan dari 

studi ini adalah untuk mengetahui kontribusi sikap akan respon 

terhadap identitas sosial negatif terhadap coming out pada gay.Jumlah 

subjek penelitian ini adalah pria gay dan biseksual sejumlah 31 orang. 

Usia partisipan terentang antara 16 sampai 29 tahun dan mayoritas 

adalah mahasiswa. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan berapa 

fakta menarik bahwa kaum gay memang berjuang bukan hanya untuk 

mendapatkan tempat di masyarakat, tetapi juga dalam membuka 

orientasi dan identitas seksualnya kepada publik yang masih terus 

memberikan label negatif, selaint itu menerima kenyataan bahwa diri 

sendiri memiliki orientasi seks sejenis, mencari tahu orang lain yang 

memiliki orientasi seks sama, serta membuka identitas seks kepada 

orang lain ternyata tidak semudah ketika harus membuka identitas seks 

sebagai gay kepada orang-orang dekat seperti keluarga inti dan 

mungkin juga sahabat. 

2. Jill M. Chonody, PhD, MSW, LCSW (2013). Measuring Sexual 

Prejudice Against Gay Men and Lesbian Women: Development of 

the Sexual Prejudice Scale (SPS). Journal of Homosexuality. Vol. 

60, Hal. 895–926. 
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Sebuah penelitian kuantitatif mengenai bias kehadiran dan 

keberadan pria gay dan lesbian yang menjadi permasalahan dan sedang 

menjadi fenomena hangat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memberikan gambaran lengkap dari pengembangan instrumen baru, 

Seksual Prejudice Skala (SPS), yang  dirancang untuk secara tepat 

mengukur bias terhadap Gay Lesbian pada mahasiswa. Untuk 

mendapatkan data yang akurat digunakan skala pengukuran Seksual 

Prejudice Skala dengan jumlah partisipan sebanyak 851 mahasiswa 

dari 4 universitas yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada 3 faktor penyebab adanya prasangka seksual yaitu afektif-valuasi, 

stereotip dan keyakinan kesetaraan sosial. 

3. Laily Anggraini (2013). Hubungan Antara Kepribadian 

Otoritarian Dengan Sikap, Niat, Dan Perilaku Diskriminasi 

Terhadap Homoseksual. Jurnal Psikologi. Vol. 2, No. 1. 

 

Penelitian ini bersifat kuantitatif.Tujuan dari penelitian ini 

adalah ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kepribadian 

otoritarian dengan sikap, niat, dan perilaku diskriminasi terhadap 

homoseksual. Populasi penelitian ini adalah 441 mahasiswa yang 

berstatus aktif mengikuti perkuliahan pada Fakultas Psikologi 

Universitas Surabaya.Sampel penelitian sebanyak 206 mahasiswa 

dipilih dengan teknik accidental sampling. 

Data dikumpulkan dengan menggunakan angket tertutup dan 

angket terbuka. Pengajuan hipotesis penelitian menggunakan teknik 

korelasi Pearson Product Moment dan Spearman Rank Order. Hasil 
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uji hipotesis menyatakan ada hubungan yang positif antara kepribadian 

otoritarian dengan sikap (r=0.666 dan p=0.000), ada hubungan yang 

positif antara sikap dan niat diskriminasi (r=0.676 dan p=0.000), ada 

hubungan positif antara niat diskriminasi dengan perilaku diskriminasi 

(r=0.638 dan p=0.000), dan ada hubungan positif antara kepribadian 

otoritarian dengan perilaku diskriminasi (r=0.628 dan p=0.000). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa faktor internal, khususnya kepribadian 

sebagai dasar sikap, niat, dan perilaku diskriminasi 

4. Hasna Sarikusuma, Nur Hasanah, Ika Herani (2012). Konsep Diri 

Orang Dengan HIV dan Aids (ODHA) yang Menerima Label 

Negatif dan Diskriminasi dari Lingkungan Sosial. Jurnal 

Psikologi. Vol. 7, No. 1. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran pemaknaan 

subjektif konsep-diri orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang 

menerima label negatif dan diskriminasi dari lingkungan. Metode 

penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-fenomenologis yaitu 

dengan melakukan observasi dan wawancara yang mendalam pada dua 

orang ODHA. Penelitian kualitatif ini melibatkan dua ODHA yang 

direkruit dengan menggunakan purposive sampling. Teknik 

pengumpulan data melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara, 

dokumentasi arsip.  

Data yang didapatkan menunjukkan hal-hal sebagai berikut: (1) 

Konsep-diri ODHA sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, (2) 

ODHA mengalami pelabelan negatif oleh lingkungan sosialnya (e.g., 
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mayat hidup, kutukan, aib),(3) ODHA mengalami berbagai bentuk 

diskriminasi (e.g., dijauhi keluarga, pemisahan peralatan makan, 

dikucilkan oleh warga kampung dan lingkungan kerja), (4) sebagai 

konsekuensi dari pemberian label negatif dan diskriminasi, ODHA 

memandang, berpikiran, dan merasa negatif terhadap diri (e.g., putus 

asa, depresi, tidak berharga, tidak berguna, tidak berdaya, menarik diri 

dari lingkungan, dan berkeinginan bunuh diri). 

5. Gregory M. Herek (2000). The Psychology of Sexual Prejudice. 

Journal of Psychological Science. Vol. 09, No. 1. 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan skala sikap. Penelitian ini merupakan penelitian 

psikologi sosial dari sikap negatif dengan tujuan untuk melihat 

prasangka seksual pada heteroseksual terhadap (a) perilaku 

homoseksual, (b) orang dengan homoseksual atau orientasi biseksual, 

(c) orang dengan homoseksual atau orientasi seksual gay dan lesbian.  

Penelitian dilakukan dengan melakukan menyebar skala dari 

sikap kepada masyarakat Amerika yang saat itu sedang mengikuti 

pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi yang 

mendasari munculnya sikap negatif pada prasangka seksual adalah 

ketidaknyamanan terhadap homoseksual dan kekhawatiran terkait 

perilaku homoseksual. Selain itu prasangka seksual menimbulkan 

diskriminasi seperti kejahatan dan kebencian serta diskriminasi yang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional yang kompleks. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Diskriminasi 

1. Definisi Diskriminasi 

Menurut Fulthoni (2009) diskiriminasi adalah pembedaan 

perlakuan, pembedaan perlakuan tersebut bisa disebabkan oleh warna 

kulit, golongan atau suku, dan bisa pula karena perbedaan jenis 

kelamin, ekonomi, agama dan sebagainya. Menurut Sarwono (2009) 

diskriminasi dapat didefinisikan sebagai perilaku negatif terhadap 

orang lain yang menjadi target prasangka dan memperlakukan orang 

lain secara berbeda karena keanggotaannya dalam suatu kelompok. 

Menurut Theodorson & Theodorson (Fulthoni, 2009) 

diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap 

perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu yang bersifat 

kategorikal, atau atribut-atribut yang khas seperti berdasarkan ras, 

kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Menurut 

Baron dan Byrne (2004) diskriminasi adalah tingkah laku negatif yang 

ditujukan kepada anggota kelompok sosial yang menjadi objek 

prasangka. 

Diskriminasi adalah perilaku negatif yang diarahkan kepada 

anggota-anggota suatu kelompok sosial berdasar pada keanggotaan 

mereka terhadap kelompok tersebut (Hanurawan, 2010). 
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Berdasarkan dari pemaparan definisi diskriminasi diatas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa diskriminasi adalah mengacu kepada 

perilaku ketidakadilan yang diarahkan kepada individu atau kelompok 

sosial tertentu yang dianggap berbeda dari yang semestinya. 

2. Dimensi  Diskriminasi 

Dimensi diskriminasi mengacu pada teori diskriminasi dari 

Sarwono (2009), dimana dari definisi diskriminasi diturunkan menjadi 

dua dimensi diskriminasi. Berikut ini adalah dua dimensi diskriminasi: 

a. Memperlakukan orang lain (homoseksual gay) secara berbeda 

b. Perilaku negatif terhadap orang lain (homoseksual gay) atau target 

prasangka 

3. Jenis-jenis Diskriminasi 

Diskriminasi adalah perlakuan buruk yang ditujukan terhadap 

kumpulan manusia  tertentu. Fulthoni (2009) memaparkan jenis-jenis 

diskriminasi yang sering terjadi, yaitu sebagai berikut : 

a. Diskriminasi berdasarkan suku/etnis, ras , dan agama/keyakinan. 

b. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender (peran sosial 

karena jenis kelamin).  

c. Diskriminasi terhadap penyandang cacat.  

d. Diskriminasi terhadap penderita HIV / AIDS.  

e. Diskriminasi karena kasta sosial 

Selain itu Vaughan dan Hogg (Sarwono, 2009) menjelaskan 

mengenai jenis-jenis diskriminasi yaitu sebagai berikut: 
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a. Diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu dan gender  

Diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu dan peran 

gender ini atau seksisme yang paling banyak terjadi dalam 

pembedaan antara wanita-pria. Hal ini ini berkaitan dengan 

banyaknya penderitaan yang dialami wanita sepanjang sejarah 

sebagai korban seksisme. 

b. Diskriminasi terhadap ras tertentu 

Diskriminasi terhadap ras dan etnis tampaknya merupakan 

diskriminasi yang paling banyak menimbulkan perbuatan kejam 

dimuka bumi seperti banyak penelitian psikologi sosial berfokus 

pada sikap terhadap anti kulit hitam di Amerika Serikat. 

c. Diskriminasi terhadap kelompok usia tertentu 

Diskriminasi terhadap kelompok usia tertentu khususnya 

lansia. Orang lain memperlakukan lansia secara berbeda lansia 

dianggap rapuh, tidak kompeten dan tidak produktif sebagaimana 

kaum muda. 

d. Diskriminasi terhadap kaum homoseksual 

Terdapat pro dan kontra dalam memandang homoseksual, 

ada yang melihatnya sebagai pilihan atas hak hidup, dan ada juga 

yang melihatnya sebagai perilaku yang menyimpang dan tidak 

bermoral. Sikap negatif terhadap kaum homoseksualitas ini 

melahirkan atura-aturan yang dapat menghukum orang yang 

mempraktikkan homoseksualitas. 
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e. Diskriminasi terhadap kelompok keterbatasan fisik 

Diskriminasi karena keterbatasan fisik sudah berlangsung 

sejak lama, bahkan orang dengan keterbatasan seperti ini 

dipandang sebagai hal menjijikkan dan kurang bermartabat. 

4. Tipe-tipe Diskriminasi 

Menurut Blank dan Dabady (2004) praktik diskriminasi tidak 

hanya meliputi tindakan langsung tetapi juga dapat berupa tindakan 

yang tidak kentara dan tindakan yang dilakukan secara tidak sadar. 

Secara garis besar, praktik diskriminasi dapat dibagi menjadi empat 

tipe yaitu sebagai berikut: 

a. Diskriminasi yang dilakukan secara sengaja dan jelas  

Diskriminasi yang dilakukan secara sengaja dan jelas dapat 

berupa seperti permusuhan secara verbal, penghindaran, 

pemisahan, serangan fisik dan pemusnahan.Setiap tindakan 

tersebut mendukung tindakan berikutnya.Seseorang tidak 

akanmelanjutkan pada tindakan berikutnya jika tidak mendapat 

dukungan dari lingkungannya pada tindakan sebelumnya. 

Blank dan Dabady (2004) menjelaskan bahwa permusuhan 

secara verbal mencakup penghinaan dan komentar-komentar yang 

berupa komentar negatif yang sifatnya meremehkan orang lain 

terlepas dari hadir atau tidaknya target permusuhan. Permusuhan 

secara verbal yang didukung dengan ekspresi non verbal dapat 
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menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat seperti disekolah, 

tempat kerja dan lingkungan tempat tinggal target diskriminasi. 

Penghindaran yang dimaksud dapat berupa seperti menolak 

saling berinteraksi dengan target diskriminasi, sehingga target 

diskriminasi merasa terisolasi dari lingkungan sosialnya. Jika hal 

tersebut dilakukan secara terus-menerus dapat membawa dampak 

negatif bagi target diskriminasi karena hal tersebut merugikan 

target diskriminasi seperti dirugikan dapat bidang jaringan sosial, 

bidang pekerjaan, bidang pendidikan dan kesehatan. Penghindaran 

yang dilakukan secara terakumulasi dapat menyebabkan 

pemisahan, pemisahan dapat berupa seperti target diskriminasi 

dikeluarkan dari tempat tinggalnya oleh masyarakat sekitar. 

b. Diskriminasi yang dilakukan secara halus, tanpa disadari, dan 

secara otomatis  

Diskriminasi  secara halus dapat dibagi menjadi beberapa 

bagian yaitu prasangka secara tidak langsung, prasangka tanpa 

disadari/otomatis, keambiguan dan prasangka ambivalen. 

Prasangka tidak langsung pada umumnya akan menjadi langkah 

awal anggota ingroup untuk menyalahkan anggota outgroup atas 

ketidakuntungan yang mereka peroleh. Prasangka yang tanpa 

disadari dan otomastis biasanya berwujud reaksi pertama yang 

dikeluarkan oleh ingroup terhadap outgroup. Meskipun manusia 
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dapat mengontrol emosi dan pikiran mereka, reaksi alami biasanya 

akan muncul secara spontan tanpa disadari. 

Keambiguan terjadi ketika suatu prasangka halus 

memberikan efek baik kepada ingroup dan memberikan efek buruk 

kepada outgroup. Ketika anggota ingroup lebih memperhatikan 

sesama anggota ingroup, sebenarnya tidak ada kerugian yang 

diderita oleh anggota outgroup secara langsung.namun, secara 

tidak langsung hal tersebut sebenarnya adalah perwujudan dari 

diskriminasi. 

Prasangka ambivalen merupakan pendapat bahwa anggota 

outgroup tidak selalu diperlakukan secara sama. Ada kalanya 

anggota outgroup disukai namun tidak dihormati. Sebaliknya  ada 

pula anggota outgroup yang dihormati tapi tidak disukai, disisi lain 

ada juga anggota outgroup yang dihormati dan dibenci. 

c. Diskriminasi yang dilakukan berdasarkan data-data dan profil  

Diskriminasi statistik dan profil merupakan pengambilan 

keputusan atas individu tertentu berdasarkan kepercayaan umum 

akan group dari individu tersebut. Jadi faktor utama dari 

diskriminasi statistik dan profil ini bukan prasangka pribadi 

melainkan kepercayaan dan pendapat umum tentang distribusi sifat 

dan sikap yang ditunjukkan oleh kelompok lainnya. Diskriminasi 

ini sering disebut dengan istilah profiling. 
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Diskriminasi semacam ini muncul disebabkan ketiadaan 

atau kurangnya data yang mendukung. Sebagai contoh, pembuat 

keputusan akan lebih mempercayai data tertulis layaknya ijazah 

dan sertifikat dibandingkan ketika pelamar kerja mengatakan 

bahwa dirinya sangat ahli dalam bidangnya. Tentu saja karena 

setiap orang dapat berbicara apapun akan tetapi semuanya tidak 

akan dipercaya tanpa ada bukti yang kuat. 

d. Diskriminasi dalam sebuah proses organisasi  

Diskriminasi dalam proses organisasi sangat mungkin 

muncul terutama jika negara tempat organisasi tersebut berada 

memiliki sejarah diskriminasi yang kuat. Praktik-praktik 

diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat akan terbawa hingga 

tingkat organisasi atau lembaga. Hal ini biasanya berupa peraturan-

peraturan tertentu yang akan sulit untuk diubah. 

Biasanya lembaga atau organisasi akan berusaha untuk 

mengeluarkan peraturan dan kualifikasi senetral mungkin namun, 

pada akhirnya akan selalu terjadi praktik-praktik 

mengesampingkan kelompok tertentu yang berakhir pada praktik 

diskriminasi. 

Selain itu Menurut Liliweri (2005), menyebutkan ada dua 

tipe diskriminasi yaitu:  
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a. Diskriminasi Langsung 

Tindakan membatasi suatu wilayah tertentu, seperti 

pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum dan semacamnya dan 

juga terjadi manakala pengambil keputusan diarahkan oleh 

prasangka-prasangka terhadap kelompok tertentu. 

b. Diskriminasi Tidak Langsung  

Diskriminasi tidak langsung dilaksanakan melalui 

penciptaan kebijakan-kebijakan yang menghalangi ras/etnik 

tertentu untuk berhubungan secara bebas dengan kelompok 

ras/etnik lainnya yang mana aturan dan prosedur yang mereka 

jalani mengandung bias diskriminasi yang tidak tampak dan 

mengakibatkan kerugian sistematis bagi komunitas atau kelompok 

masyarakat tertentu.  

5. Bentuk-bentuk Diskriminasi 

Bentuk-bentuk diskriminasi menurut Baron dan Byrne (2004) 

ada dua yaitu seperti berikut ini: 

a. Diskriminasi Kasar  

Diskriminasi kasar adalah aksi negatif terhadap objek 

prasangka rasial, etnis, atau agama dan kriminalitas berdasarkan 

kebencian (hate crime) yaitu kriminalitas yang berdasarkan pada 

prasangka rasial, etnis, dan tipe prasangka lainnya. 
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b. Diskriminasi halus (rasisme modern) 

Diskriminasi halus adalah rasisme yang berusaha menutup-

nutupi prasangka ditempat umum, tetapi mengekspresikan sikap-

sikap mengecam ketika hal itu dirasa aman untuk dilakukan, dan 

tokenisme yaitu individu menunjukkan tingkah laku positif yang 

menipu terhadap anggota kelompok outgroup kepada mereka yang 

merasakan prasangka yang kuat. Kemudian tingkah laku tokenistik 

ini digunakan sebagai alasan seolah-olah melakukan hal baik yang 

tidak melanggar diskriminasi. 

Selain itu menurut Vaughan dan Hogg (Sarwono, 2009) 

juga menjelaskan bentuk-bentuk diskriminasi sebagai berikut: 

a. Menolak Untuk Menolong 

Menolak untuk menolong orang lain (reluctance to help) 

yang berasal dari kelompok tertentu seringkali dimaksudkan untuk 

membuat kelompok lain tersebut tetap berada dalam posisinya 

yang kurang beruntung.  

b. Tokenisme 

Tokenisme adalah minimnya tingkah laku positif kepada 

pihak minoritas. Perilaku ini digunakan sebagai pembelaan dan 

pembenaran bahwa ia sudah melakukan hal baik yang tidak 

melanggar diskriminasi. 
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c. Reverse discrimination 

Diskriminasi terbalik merupakan diskriminasi yang 

dilakukan oleh kelompok minoritas atau kelompok pembela 

minoritas kepada kelompok mayoritas.Disebut terbalik karena 

biasanya yang melakukan diskriminasi adalah kelompok 

mayoritas.Tujuan dari diskriminasi ini adalah untuk merubah 

ketidakadilan sosial yang mereka rasakan. 

6. Dampak Diskriminasi 

Terjadinya perilaku diskriminasi juga menyebabkan dampak 

negatif kepada target diskriminasi, Fulthoni (2009) menjelaskan 

dampak negatif dari adanya diskriminasi yaitu seseorang atau 

kelompok yang mendapatkan diskriminasi akan mengalami 

penyimpangan atau penghapusan pengakuan, dan tidak terpenuhinya 

hak-hak dasarnya sebagai manusia.  

B. Prasangka Seksual 

1. Definisi Prasangka Seksual 

Menurut Herek (2004) prasangka seksual digunakan untuk 

mewakili sikap negatif berdasarkan orientasi seksual. Sedangkan 

menurut Hope (2008) prasangka seksual dikonseptualisasikan sebagai 

sikap yang memiliki kecenderungan evaluatif untuk menanggapi 

individu atau kelompok sesuai dengan orientasi seksual yang mereka 

rasakan.  
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Prasangka seksual mengacu pada semua sikap negatif 

berdasarkan orientasi seksual, apakah target mereka adalah 

homoseksual, biseksual, atau heteroseksual (Herek, 2000). Herek 

(2005) mendefinisikan prasangka seksual sebagai predisposisi terhadap 

perilaku menghina stereotip, menghakimi, dan reaksi emosional yang 

negatif untuk kelompok sosial berdasarkan orientasi seksual. 

Berdasarkan dari pemaparan definisi parasangka seksual diatas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa prasangka seksual adalah mengacu 

kepada sikap negatif yang diarahkan kepada individu atau kelompok 

sosial tertentu berdasarkan orientasi seksual yang mereka rasakan 

seperti kaum homoseksual, biseksual, dan transgender. 

2. Aspek-aspek Prasangka Seksual 

Menurut Hanurawan (2010) prasangka memililki tiga 

komponen utama yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan 

komponen konatif. Demikian pula aspek prasangka seksual seperti 

berikut ini:  

a. Komponen Kognitif 

Komponen kognitif mengacu pada keyakinan-keyakinan 

dan harapan-harapan individu terhadap anggota dari suatu 

kelompok masyarakat tertentu, seperti kelompok homoseksual gay. 

b. Komponen Afektif 

Komponen afektif mengacu pada perasaan atau emosi 

negatif individu apabila seseorang berjumpa atau bahkan hanya 
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berpikir tentang anggota suatu kelompok masyarakat tertentu 

khususnya homoseksual gay. 

c. Komponen Konatif 

Komponen konatif mengacu pada tendensi individu untuk 

berperilaku dalam cara-cara yang bersifat negatif terhadap anggota 

suatu kelompok masyarakat terterntu khususnya homoseksual gay. 

3. Dampak Prasangka Seksual 

Menurut Herek (2004) dampak prasangka seksual yang dialami 

kaum homoseksual seperti sikap permusuhan dan ketidaksukaan yang 

ditunjukkan oleh masyarakat dan mendapat penolakan dari masyarakat 

yang membuat kaum gay semakin terasing dari kehidupan sosial 

dengan lingkungan sekitarnya. 

Selain itu hal tersebut juga sesuai dengan yang dikatakan oleh 

Herek (2000) bahwa akibat adanya prasangka seksual, kaum 

homoseksual gay seringkali mendapat tindakan diskriminasi, 

kekerasan, dan penolakan pribadi oleh masyarakat. 

C. Gay  

1. Definisi Gay 

Gay merupakan kata ganti untuk menyebut perilaku 

homoseksual. Homoseksual adalah ketertarikan seksual terhadap jenis 

kelamin yang sama (Feldmen, 1990). Gay adalah laki-laki yang 

memiliki ketertarikan secara emosional dan seksual terhadap sesama 

laki-laki, gay tetap mengakui identitas jenis kelaminnya sebagai laki-
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laki, namun orientasi seksualnya ditujukan kepada sesama laki-laki 

(Feldmen, 1990). 

Menurut American Psychological Association (2016) orientasi 

seksual homoseksual terbagi menjadi dua yakni gay dan lesbian 

dimana gay memiliki ketertarikan emosional, romantika, atau seksual 

terhadap orang dengan jenis kelamin sama. Penggunaan istilah gay 

dalam pengertian "homoseksual" awalnya berasal dari perluasan 

konotasi seksual dari pengertian "bebas/tidak terkekang dan tidak 

dibatasi", yang mengimplikasikan kerelaan untuk mengabaikan 

kebiasaan seksual yang konvensional atau terhormat (Prabowo, 2014). 

Keberadaan pria homoseksual merupakan hubungan yang terjalin 

antara laki-laki dengan laki-laki, pria homoseksual dikenal dengan 

sebutan “gay” (Azizah, 2013). 

Dari berbagai definisi gay diatas dapat disimpulkan bahwa gay 

adalah ketertarikan secara emosional dan memiliki daya tarik seksual 

kepada sesama anggotanya, memiliki hubungan khusus terhadap 

sesama lelaki. 

2. Sebab-Sebab Munculnya Perilaku Gay 

Menurut Kelly (2001) menyatakan bahwa ada beberapa teori 

yang menjelaskan secara garis besar terhadap alasan individu menjadi 

homoseksual gay yaitu: 

a. Teori Biologis 

1) Faktor genetik 
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Ada fakta yang ditemukan bahwa faktor genetik 

menyebabkan seseorang menjadi homoseks. Gay kemungkinan 

besar diturunkan melalui garis keturunan ibu karena berkaitan 

dengan kromosom X yang diwariskan oleh ibu, dengan adanya 

fakta yang ditemukan maka seseorang yang menjadi gay dapat 

diebabkan oleh faktor genetik dengan melihat kelainan yang 

terjadi dalam kromosom X yang diwariskan oleh ibu dan pada 

saat kelahiran anak kembar identik. 

2) Faktor Hormon 

Ketidakseimbangan hormon diperkirakan menjadi salah 

satu penyebab eseorang menjadi homoseksual. Orientasi seksual 

bergantung pada tingkat level testoren selama periode sensitif 

dalam perkembangan otak manusia. 

b. Teori psikoanalisa  

Freud percaya bahwa homoseksualitas adalah hasil dari 

kecenderungan biseksual bawaan pada semua orangdibawah 

keadaan biasa, dalam perkembangan psikoseksual anak berjalan 

dengan lancar diantara heteroseksual. Dibawah keadaan biasa 

seperti resolusi yang tidak tepat pada Oedipus complex, 

perkembangan normal mungkin tertahan pada tahan yang “belum 

matang”, sehingga menyebabkan homoseksualitas pada orang 

dewasa. Lebih lagi, sejak pemikiran Freud bahwa setiap orang 

memiliki kecenderungan homoseksual yang tersembunyi, ia 
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percaya bahwa dibawah kondisi tertentu, seperti pengebirian 

kecemasan yang berlanjut pada laki-laki, perilaku homoseksual 

terbuka mungkin terjadi untuk pertama kalinya dalam masa 

dewasa. 

c. Teori Belajar 

Menurut ahli behaviorisme, reward dan punishment dapat 

membentuk perilaku individu terhadap kecenderungan orientasi 

seksualnya. Jika pengalaman pertama hubungan seksualnya adalah 

homoseksual dan hal tersebut menyenangkan, maka ia mungkin 

akan menjadi seorang homoseksual. 

D. Hubungan Antara Prasangka Seksual Dengan Diskriminasi Terhadap 

Gay 

Menurut Herek (2005) prasangka seksual sebagai predisposisi 

terhadap perilaku menghina dan memberikan stereotip, menghakimi, dan 

reaksi emosional yang negatif untuk kelompok sosial tertentu berdasarkan 

orientasi seksual. Prasangka seksual hampir selalu diarahkan kepada 

anggota yang terlibat homoseksual khususnya gay dengan adanya stigma 

negatif terhadap orientasi seksualnya dan membuat gay merasa tidak 

nyaman dilingkungan masyarakat akibat reaksi emosional yang 

ditunjukkan oleh masyarakat sekitar (Herek, 2000). Dampak prasangka 

seksual yang dialami oleh kaum gay seperti sikap permusuhan yang 

ditunjukkan oleh masyarakat dan mendapat penolakan dari masyarakat 
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yang membuat kaum gay semakin terasing dari kehidupan sosial dengan 

lingkungan sekitarnya (Herek, 2004). 

Prasangka seksual merupakan salah satu bentuk dari prasangka, 

dimana salah satu akibat dari timbulnya prasangka adalah diskriminasi. 

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Blank dan Dabady 

(2004) bahwa diskriminasi pada umumnya terjadi karena adanya 

prasangka, misalnya seseorang akan berusaha untuk tidak bergaul dengan 

seorang yang bertato dan terlihat berpenampilan layaknya seorang preman, 

tindakan untuk menjauhi orang tersebut merupakan sebuah diskriminasi 

yang didahului oleh prasangka bahwa orang yang memiliki tato cenderung 

akan berbuat kurang baik.  

Vaughan dan Hogg (Sarwono, 2009) menjelaskan bahwa terdapat 

kelompok-kelompok tertentu yang biasanya menjadi target prasangka dan 

diskriminasi, yaitu kelompok jenis kelamin tertentu, ras tertentu, 

kelompok usia tertentu, serta termasuk juga kaum homoseksual dan 

kelompok individu dengan keterbatasan fisik. Perilaku masyarakat yang 

diskriminatif bahkan seringkali memberikan stigmatisasi negatif terhadap 

kaum gay sehingga membuat keberadaan kaum gay semakin terintimidasi 

dari lingkungan sosial (Rahardjo, 2007). Diskriminasi terhadap 

homoseksual khususnya gay juga dikarenakan adanya pro dan kontra 

dalam memandang homoseksual, ada yang melihatnya sebagai pilihan atas 

hak hidup namun ada juga yang melihatnya sebagai perilaku menyimpang 

dan tidak bermoral, sikap negatif terhadap homoseksual ini melahirkan 
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aturan-aturan yang dapat menghukum orang yang mempraktikkan 

homoseksual (Sarwono, 2009). 

Prasangka seksual dan diskriminasi selalu berkaitan dengan kaum 

homoseksualitas khusunya gay dalam kehidupan sosialnya, dampak dari 

adanya parasangka seksual dan diskriminasi akibat orientasi seksual gay 

sangat beragam seperti mendapat dijauhi oleh sebagian besar masyarakat 

disekitarnya, mendapat sikap dan perlakuan seperti permusuhan yang 

ditunjukkan oleh kelompok antigay kepada dirinya, mendapat pelecehan 

berupa pelecehan verbal, orang-orang mempermasalahkan dan 

menyalahkan masa lalu individu gay, serta mendapat kekerasan berupa 

kekerasan verbal dari orang-orang yang tidak menyukainya (American 

Association Psychological, 2016). 

Selain itu menurut American Association Psychological (2016) 

juga menjelaskan dampak psikologis dari adanya prasangka seksual dan 

perilaku diskriminasi yang dialami oleh gay yaitu seperti mendapat 

stereotip dari masyarakat terkait orientasi seksualnya dan hal tersebut 

berdampak pada kehidupan sehari-hari kaum gay seperti keterbatasan pada 

kesempatan kerja, mendapat penolakan dan sulit mendapat pengakuan dari 

keluarga khususnya orang tua, merasa tidak nyaman berada dilingkungan 

sosial, merasa terganggu kesejahteraannya, dan semakin sulit untuk 

menyembunyikan atau menolak orientasi seksual yang dimiliki, hal 

tersebut diperburuk oleh adanya stigma berdasarkan karakteristik yang 

dimiliki oleh gay. 
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E. Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori dapat berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut ini adalah kerangka 

pemikiran dari penelitian ini: 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Setiap manusia yang hidup terutama mahasiswa masing-masing 

memiliki hak untuk berprasangka kepada sesuatu yang dilihatnya, terlebih 

lagi terhadap sesuatu yang dianggap menyimpang atau berbeda dengan 

biasanya yang mereka lihat seperti homoseksual khususnya gay. 

Prasangka yang diberikan bisa berbentuk prasangka negatif dan positif, 

namun kebanyakan berbentuk negatif. Prasangka seksual merupakan salah 

satu bentuk dari prasangka yang berfokus dengan permasalahan orientasi 

seksual khususnya homoseksual gay. Kebanyakan dari masyarakat saat ini 

memandang gay sebagai seorang yang berbeda karena karakteristik 

orientasi sesual yang dimiliknya. Adanya prasangka seksual gay juga 

berpengaruh pada kehidupan sosial gay sehari-sehari, dimana mereka 

seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau diskriminasi, dan 
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mengganggu ketenangan hidup gay yang merasa dibatasi ruang 

lingkupnya. 

Perilaku diskriminasi muncul akibat adanya prasangka seksual 

negatif dari kebanyakan masyarakat tak terkecuali mahasiswa. 

Diskriminasi yang sering dialami oleh gay seperti berdampak pada 

kesempatan mencari kerja, adanya prasangka seksual negatif yang melekat 

padanya akibat orientasi seksual yang dimilikinya, sehingga membuat gay 

merasa terganggu dan tidak nyaman berada dilingkungan sosial sekitarnya. 

Selain itu perilaku diskriminasi juga dapat berbentuk pelecehan berupa 

pelecehan verbal dan ekspresi non verbal yang ditunjukkan oleh 

masyarakat terhadap gay. 

F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, maka hipotesis  dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ha: Terdapat korelasi antara prasangka seksual dengan diskriminasi 

terhadap gay 

Ho: Tidak terdapat korelasi antara prasangka seksual dengan diskriminasi 

terhadap gay.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian akan menentukan hasil sebuah penelitian, 

sehingga untuk hasil yang baik diperlukan desain penelitian yang baik 

pula.  

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat 

korelasional. Tujuan dari penelitian korelasional adalah untuk menyelidiki 

sejauh mana variasi variabel pada satu atau lebih variabel lain, 

berdasarkan koefisien korelasi (Azwar, 2014). Penelitian ini merupakan 

penelitian korelasional (correlational research) yang berusaha 

menjelaskan hubungan antara dua variabel yakni prasangka seksual dan 

variabel diskriminasi. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas (X)  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah prasangka seksual. 

2. Variabel Terikat (Y)  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah diskriminasi 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi Operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang
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dapat diamati (Azwar, 2013). Definisi operasional yang dirumuskan dari 

variabel-variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Prasangka Seksual 

Prasangka seksual dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai 

kecenderungan sikap negatif yang diarahkan kepada anggota-anggota 

tertentu seperti homoseksual gay berdasarkan orientasi seksualnya dan 

perilaku seksual yang dimiliki. Prasangka seksual diukur menggunakan 

skala prasangka seksual yang mengacu pada teori prasangka dari 

Hanurawan (2010). 

2. Diskriminasi 

Diskriminasi dalam penelitian ini adalah kecenderungan 

perilaku negatif atau perilaku yang tidak adil yang diberikan kepada 

homoseksual gay berdasarkan orientasi seksual dan perilaku seksual 

yang dimiliki. Diskriminasi seksual diukur menggunakan skala 

diskriminasi yang mengacu pada teori diskriminasi dari Sarwono 

(2009). 

D. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling  

1. Populasi  

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil penelitian (Azwar, 2013). Berdasarkan pengertian 

diatas, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 

Universitas Brawijaya Malang dengan karakteristik merupakan 

mahasiswa yang sedang menempuh kuliah Strata 1. 
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2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi (Azwar, 2013).Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian mahasiswa 

Universitas Brawijaya Malang yang sedang menempuh kuliah Strata 1. 

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi G*Power 3.1 dengan effect size sebesar 

0.3, alpha error probability sebesar 0.05 dan power sebesar 

0.95.Sehingga menghasilkan sampel minimal sebanyak 134 sampel. 

Peneliti membulatkan jumlah sampel minimal tersebut menjadi 185 

subjek. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling atau pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik accidental sampling yaitu metode pengambilan 

sampel dengan memilih siapa yang kebetulan ada, dijumpai, atau yang 

tersedia (Sugiyono, 2008). Peneliti memperoleh sampel dengan 

memilih subjek yang kebetulan ada dan tersedia saat penelitian 

berlangsung. 

E. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Beberapa prosedur yang dilaksanakan untuk melakukan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan penelitian 

Tahap ini merupakan tahap awal sebelum penelitian 

dilakukan.Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang 
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dibutuhkan pada saat penelitian. Terdapat beberapa hal yang dilakukan 

dalam tahap ini, diantaranya adalah: 

a. Menentukan teori dan dimensi yang digunakan sebagai dasar untuk 

menyusun dan membuat skala alat ukur penelitian. 

b. Membuat dan menyusun skala alat ukur berdasarkan dimensi dari 

kedua variabel dan melakukan expert judgement kepada dosen 

pembimbing. 

c. Melakukan try out skala penelitian kepada 80 mahasiswa untuk 

mengetahui keabsahan item. 

d. Melakukan revisi alat ukur dengan cara menganalisis hasil dari uji 

coba alat ukur berupa perhitungan reliabilitas dan seleksi item 

dengan bantuan program IBM SPSS statistics 20 for windows. 

Selanjutnya peneliti mempertahankan itemyang memenuhi standar 

(koefisien korelasi item-total), serta membuang item-item yang 

gugur. Setelah itu, menyusun kembali item-item yang lolos dan 

memperbarui alat ukur tersebut untuk selanjutnya digunakan dalam 

pengambilan data.  

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian dilakukan dengan pengambilan 

data pada Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, penelitian 

dilakukan selama kurang lebih satu bulan dari menyebar skala hingga 

pelaksanaan penelitian.Mulai 5 September sampai 30 September 2016. 
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Terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam tahap ini, diantaranya 

adalah: 

a. Melakukan pengambilan data pada mahasiswa Universitas 

Brawijaya Malang dengan mendatangi langsung disetiap fakultas 

dan memberikan langsung pada mahasiswa yang tersedia dan 

kebetulan ada pada saat itu, kemudian memberikan skala alat ukur 

penelitian yang berisi 38 item dari dua variabel yaitu variabel 

prasangka seksual dan diskriminasi. 

b. Menyebar skala alat ukur secara online dimulai dari disebarkan ke 

teman-teman terdekat peneliti dan meminta tolong untuk 

menyebarkan skala tersebut kepada seluruh teman-teman dan 

mahasiswa yang menempuh kuliah Strata 1 Universitas Brawijaya 

Malang. 

Selanjutnya dari hasil data yang diperoleh, akan dibuat analisis 

data agar dapat diinterpretasikan secara teoretis, sehingga memiliki 

makna yang berguna untuk menjawab rumusan masalah serta pengajuan 

hipotesis yang diajukan. 

3. Tahap Pengolahan Data 

Tindak lanjut setelah penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Sebelum mengolah data, peneliti melakukan verifikasi data dengan 

pengecekan kelengkapan jumlah skala yang terkumpul dan 

kelengkapan pengisian skala yang diisi oleh sampel penelitian. 
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b. Setelah jumlah skala lengkap, kemudian peneliti melakukan tabulasi 

data dengan merekap semua data yang diperoleh dan melakukan 

scoring untuk dapat melakukan perhitungan dengan bantuan 

software  SPSS 20 for windows 

c. Analisis data dimulai dengan uji normalitas, kemudian uji linieritas 

lalu uji korelasi. Semua analisis data menggunakan bantuan software 

SPSS 20 for windows. 

d. Pembahasan dilakukan dengan cara menginterpretasikan hasil 

analisis statistik berdasarkan teori dan kerangka berpikir yang 

diajukan sebelumnya dan merumuskan kesimpulan hasil penelitian. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Data pada penelitian ini merupakan kategori data primer. Data 

primer atau data dari tangan pertama merupakan data yang diperoleh 

secara langsung dari responden atau subjek penelitian.Data ini diperoleh 

dengan menggunakan skala atau alat pengambilan data langsung pada 

subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2013). Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh dari alat ukur masing-masing variabel 

penelitian yang telah diisi oleh subjek penelitian. Pada penelitian ini data 

primer diperoleh dengan menggunakan skala prasangka seksual dari teori 

prasangka menurut Hanurawan (2010) dan mengacu pada skala ATLG 

milik Herek, kemudian dengan skala diskriminasi dari toeri diskriminasi 

oleh Sarwono (2009). 
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G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah skala psikologi, yakni skalaprasangka seksual 

dan diskriminasi. 

Penelitian ini menggunakan skala model Likert.Skala berisi 

pernyataan-pernyataan yang terdiri atas dua macam pernyataan, yaitu 

pernyataan yang favorable (mendukung) dan pernyataan yang tidak -

favorable atau unfavorable (tidak mendukung). 

Berikut adalah tabel skala model Likert dengan bentuk pernyataan 

dan alternatif pilihan jawaban, beserta dengan skor masing-masing pilihan 

jawaban dari responden (Azwar, 2014). 

Tabel 1. Model Skala Likert 

Alternatif pilihan 

jawaban 

Item(Favorabel) Item (Unfavorabel) 

STS (Sangat Tidak 

Setuju) 

1 4 

TS (Tidak Setuju) 2 3 

S (Setuju) 3 2 

SS (Sangat Setuju) 4 1 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah: 

1. Skala Prasangka Seksual 

Skala prasangka seksual dalam penelitian ini disusun oleh peneliti 

berdasarkan dimensi-dimensi dari Hanurawan (2010). Berikut ini 

adalah blue print dari skala prasangka seksual sebelum uji coba: 
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Tabel 2. Blue Print Skala Prasangka Seksual Sebelum Uji Coba 

Dimensi indikator Item Jumlah Bobot 

  Fav Unfav   

kognitif Pengetahuan negatif 

tentang homoseksual 

gay 

 

1, 11, 22 16, 17 5 20 

 Pendapat negatif tentang 

homoseksual gay 

 

2, 12, 23 7, 18 5 20 

Afektif Perasaan friendliness 

(simpati, bangga, 

kedekatan) terhadap 

homoseksual gay 

 

3, 13, 24 8, 19 5 20 

 Perasaan unfriendliness 

(dengki, jijik, antipati, 

dan benci) 

 

4, 14, 25 9, 20 5 20 

Konatif Kecenderungan perilaku 

negative terhadap 

homoseksual gay 

 

5, 15, 16 10, 21 5 20 

Jumlah  15 10 25 100 

   

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa keseluruhan item 

berjumlah 25 item dengan item favorable berjumlah 15 item dan item 

unfavorable berjumlah 10 item. 

2. Skala Diskriminasi 

Skala diskriminasi disusun sendiri oleh penulis berdasarkan 

definisi diskriminasi menurut Sarwono (2009) kemudian diturunkan 

menjadi dimensi diskriminasi. Berikut ini adalah blue print skala 

diskriminasi sebelum uji coba: 
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Tabel 3. Blue Print Skala Diskriminasi Sebelum Uji Coba 

Dimensi  Item Jumlah Bobot  

 Fav Unfav   

Memperlakukan 

orang lain 

(Homoseksual 

Gay) secara 

berbeda 

1,7,13,19 4, 10, 12, 15 8 32 

 

Perilaku negatif 

terhadap orang 

lain 

(Homoseksual 

gay) atau target 

prasangka 

 

2, 8, 14, 20, 

21, 22, 18, 

3, 6, 9, 24 

 

5,11, 17, 23, 

16, 25 

 

17 

 

68 

 

Jumlah 

 

15 

 

10 

 

25 

 

100 
 

 

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa jumlah 

keseluruhan item sebanyak 25 item dengan itemfavorable sebanyak 

15 item dan itemunfavorable sebanyak 10 item. 

H. Pengujian Alat ukur 

1. Validitas 

Validitas merupakan sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat 

ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2010). Validitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi (Content validity). 

Validitas isi dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

a. Validitas Tampang 

Validitas ini didasarkan pada penelitian terhadap format 

penampilan dan kesesuaian konteks item dengan tujuan instrumen. 

Validitas tampang yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh 

dari tanggapan subjek penelitian tentang alat ukur yang 
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digunakan.Pertanyaan yang diajukan meliputi tampilan dari cover, 

layout, ukuran huruf yang digunakan, serta kalimat yang 

disampaikan dalam skala. 

Tabel 4. Hasil Validitas Tampang Uji Coba Skala 

Validitas Tampang Total Prosentase 

Tampilan 

Skala 

Baik 

Cukup 

 Kurang 

60 

20 

- 

75 

25 

- 

Ukuran 

Huruf yang 

Digunakan 

Baik 

Cukup 

Kurang 

25 

30 

25 

31.25 

37.5 

31.25 

Kalimat 

yang 

Disampaikan 

Baik 

Cukup 

Kurang 

65 

15 

- 

81.25 

18.75 

- 

 

Berdasarkan tabel 4 diatas, diketahui bahwa sebagian besar 

responden yakni 60 subjek (75%) menyebutkan bahwa tampilan 

skala ini baik, kemudian ada 25 subjek (31.25%) menyebutkan 

bahwa ukuran huruf yang digunakan baik, namun juga ada 25 

subjek (31.25%) menyebutkan kurang sehingga perlu memperbaiki 

ukuran huruf sebelum melakukan penelitian, dan ada 65 subjek 

(81.25%) menyebutkan bahwa kalimat yang disampaikan dalam 

skala ini baik. 

b. Validitas Logis 

Uji validitas logik bertujuan untuk menilai apakah isi skala 

memang mendukung konstrak teoritik yang diukur (Azwar, 2012). 

Validitas logik merujuk pada apakah aitem skala merupakan 

representasi dari ciri-ciri atribut yang hendak diukur. Suatu objek 

ukur harus dibatasi kawasan keperilakuannya secara jelas dan 
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komprehensif, kalau tidak akan menyebabkan keterikutan aitem 

yang tidak relevan dan tertinggalnya bagian penting dari aspek 

yang diukur (Azwar, 2012). Validitas logik pada penelitian ini 

dilakukan dengan menyusun blueprint untuk menentukan cakupan 

isi dan cakupan variabel yang hendak diungkap (Azwar, 2012). 

Untuk menghasilkan validitas logis, peneliti harus melakukan 

penilaian kelayakan isi item yang bersifat kualitatif dan judgmental 

dengan bantuan panel expert (Azwar, 2012). Panel expert yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah dosen yang ahli dalam 

bidang penelitian tersebut. 

2. Daya Diskriminasi Item 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

melakukan uji coba atau try out terhadap skala yang telah dibuat. 

Uji coba ini dilakukan kepada subjek yang memiliki karakteristik 

serupa dengan subjek penelitian. Peneliti melakukan uji coba di 

perpustakaan kampus Universitas Brawijaya kepada 80 mahasiswa 

Universitas Brawijaya Malang yang sedang menempuh kuliah 

Strata 1, dimana nantinya 80 subjek tersebut tidak diikutsertakan 

dalam penelitian. Uji coba dilakukan dengan sampel berukuran 

kecil (N = ± 30 orang) untuk memeriksa apakah kalimat yang 

dipergunakan sudah dimengerti oleh pembaca dan dipahami sama 

sebagaimana yang dikehendaki oleh peneliti (Azwar, 2014). 
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Daya diskriminasi item digunakan untuk melihat sejauh 

mana item yang bersangkutan berfungsi sebagai skala dan sejauh 

mana item tersebut mampu membedakan antara individu atau 

kelompok individu yang memiliki dan yang tidak memiliki atribut 

yang diukur. Pengujian daya diskriminasi item dilakukan dengan 

cara menghitung koefisien korelasi antara distribusi skor item 

dengan distribusi skor skala itu sendiri (Azwar, 2012). Pengujian 

daya diskriminasi ini dilakukan dengan bantuan program IBM 

SPSS Statistica 20 for windows.  

Daya diskriminasi dapat dilihat melalui skor corrected 

item- total correlation. Sebuah item dikatakan memiliki 

dayabedayang bagus apabila memiliki nilai koefisien korelasi item-

total minimal > 0.30, akan tetapi apabila ada banyak item yang 

gugur dan tidak terwakili dalam satu dimensi, maka koefisien 

korelasi dapat diturunkan menjadi 0.25 (Azwar, 2012). Item yang 

memiliki nilai koefisien korelasi item total di bawah standar yang 

digunakan, maka item tersebut dinyatakan gugur. 

Hasil dari 80 subjek penelitian untuk uji coba skala 

kemudian dihitung dengan SPSS untuk mengetahui nilai koefisien 

korelasi item masing-masing item. Item yang memiliki koefisien 

korelasi item total dibawah 0.3 untuk skala diskriminasi dan 

dibawah 0.2 untuk skala prasangka seksual dinyatakan gugur. 
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Berikut ini adalah hasil dari penghitungan menggunakan bantuan 

SPSS 20.0 for windows: 

Tabel 5. Hasil Uji Coba Skala Prasangka Seksual 

Dimensi Nomor 

Aitem 

Korelasi 

Aitem 

Total 

Terkoreksi 

Keterangan Nomer 

Aitem 

Baru 

Jumlah 

Kognitif 1 

2 

7* 

11 

12 

22 

23 

16* 

17* 

18* 

0.411 

0.731 

-0.454 

0.505 

0.674 

0.304 

0.687 

-0.213 

0.334 

-0.183 

Lolos  

Lolos 

Tidak lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Tidak lolos 

Lolos 

Tidak lolos  

1 

2 

- 

7 

8 

12 

13 

- 

9* 

- 

7 

Afektif  3 

4 

8* 

9* 

13 

14 

19* 

20* 

24 

25 

-0.257 

0.716 

-0.586 

0.403 

-0.172 

0.198 

-0.587 

0.453 

-0.279 

0.553 

Tidak lolos  

Lolos 

Tidak lolos 

Lolos 

Tidak lolos 

Tidak lolos 

Tidak lolos 

Lolos 

Tidak lolos 

Lolos  

- 

3 

- 

5* 

- 

- 

- 

10* 

- 

14 

4 

Konatif  5 

6 

10* 

15 

21* 

0.230 

0.191 

0.314 

-0.143 

0.533 

Lolos 

Tidak lolos 

Lolos 

Tidak lolos 

Lolos  

4 

- 

6* 

- 

11* 

3 

Total      14 

 Keterangan: (*) aitem unfavorable 

Berdasarkan tabel 5 diatas, maka dapat dilihat bahwa terdapat 

perubahan dalam skala prasangka seksual. Jumlah aitem pernyataan dalam 

skala prasangka seksual dari 25 item pernyataan menjadi 14 item 

pernyataan setelah uji coba. Pernyataan tersebut gugur karena kurang dari 
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nilai koefisien 0.2 berikut blueprint skala prasangka seksual setelah uji 

coba: 

Tabel 6. Blue Print Skala Prasangka Seksual Setelah Uji Coba 

Dimensi indikator Item Jumlah Bobot 

  Fav Unfav   

kognitif Pengetahuan negatif 

tentang homoseksual 

gay 

 

1, 7, 12 9 4 28.57 

 Pendapat negatif tentang 

homoseksual gay 

 

2, 8, 13 - 3 21.42 

Afektif Perasaan friendliness 

(simpati, bangga, 

kedekatan) terhadap 

homoseksual gay 

 

- - - - 

 Perasaan unfriendliness 

(dengki, jijik, antipati, 

dan benci) 

 

3, 14 5, 10 4 28.57 

Konatif Kecenderungan perilaku 

negative terhadap 

homoseksual gay 

 

4 6, 11 3 21.42 

Jumlah  9 5 14 100% 

 

Berikutnya pada skala diskriminasi, terdapat 25 item pernyataan 

namun dari 25 item pernyataan tersebut ada satu item yang gugur yakni 

item 24 karena nilai korelasi dibawah 0.3. Berikut ini adalah rincian item 

setelah uji coba: 
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Tabel 7. Hasil Uji Coba Skala Diskriminasi 

Indikator Nomor 

Aitem 

Korelasi 

Aitem 

Total 

Terkoreksi 

Keterangan Nomor 

Aitem 

Baru 

Jumlah 

Memperlakukan 

orang lain 

(homoseksual 

gay) secara 

berbeda 

1 

4* 

7 

10* 

12* 

13 

15* 

19* 

0.597 

0.355 

0.387 

0.479 

0.522 

0.556 

0.555 

0.594 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos  

1 

4* 

7 

10* 

12* 

13 

15* 

19* 

8 

Perilaku negatif 

terhadap orang 

lain 

(Homoseksual 

gay) atau target 

prasangka 

2 

3 

5* 

6 

8 

11* 

14 

16* 

17* 

18 

20 

21 

22 

23* 

24 

25* 

0.681 

0.375 

0.611 

0.630 

0.708 

0.535 

0.451 

0.632 

0.678 

0.545 

0.705 

0.782 

0.786 

0.305 

0.196 

0.442 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos  

Lolos  

Tidak lolos 

Lolos  

2 

3 

5* 

6 

8 

11* 

14 

16* 

17* 

18 

20 

21 

22 

23* 

- 

24* 

16 

Jumlah      24 

 Keterangan: (*) aitem unfavorable 

Berdasarkan tabel 7 diatas, maka dapat dilihat bahwa terdapat 

perubahan dalam skala diskriminasi. Jumlah item pernyataan dalam skala 

diskriminasi dari 25 item pernyataan menjadi 24 item pernyataan setelah 

uji coba.Satu item pernyataan tersebut gugur karena kurang dari nilai 

koefisien 0.3. Berikutblueprint skala diskriminasi setelah uji coba: 
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Tabel 8. Blue Print Skala Diskriminasi Setelah Uji Coba 

Dimensi  Item Jumlah Bobot  

 Fav Unfav   

Memperlakukan 

orang lain 

(Homoseksual 

Gay) secara 

berbeda 

1,7,13,19 4, 10, 12, 

15 

8 33.33 

 

Perilaku negatif 

terhadap orang 

lain 

(Homoseksual 

gay) atau target 

prasangka 

 

2, 8, 14, 20, 

21, 22, 18, 

3, 6, 9 

 

5,11, 17, 

23, 16, 24 

 

16 

 

66.67 

 

Jumlah 

 

14 

 

10 

 

24 

 

100 

 

3. Reliabilitas 

Reliabilitas menurut Azwar (2012) adalah sejauh mana 

hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan 

hasil yang relatif sama, tidak berbeda apabila dilakukan 

pengukuran kembali kepada subjek yang sama. Reliabilitas dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan pendekatan konsistensi 

internal dengan perhitungan rumus Cronbach’s Alpha. Peneliti 

memilih metode ini karena pendekatan ini merupakan salah satu 

pendekatan reliabilitas yang mampu mengatasi beberapa masalah 

yang ditemui pada pendekatan tes ulang.  

Selain itu, alasan penggunaan Cronbach’s Alpha adalah 

karena koefisien alpha akan memberikan nilai yang lebih kecil atau 

sama besar dengan nilai reliabilitas yang sebenarnya, sehingga 

akan ada kemungkinan bahwa reliabilitas yang sebenarnya jauh 
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lebih tinggi daripada koefisien alpha (Azwar, 2012). Suatu item 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach’s Alpha(a)>0,6. 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan progam 

IBM SPSS Statistica 20 for windows. 

Tabel 9. Indeks Koefisien reliabilitas Cronbach Alpha 

Nilai Interval Kriteria 

<0,20 Sangat Rendah 

0,20-0,39 Rendah 

0,40-0,59 Cukup 

0,60-0,79 Tinggi 

0,80-1,00 Sangat Tinggi 

 

Setelah peneliti melakukan uji coba instrumen, peneliti 

melakukan perhitungan reliabilitas dari instrumen yang digunakan. 

Berikut ini adalah hasil perhitungan reliabilitas menggunakan 

progam IBM SPSS Statistica 20 for windows: 

Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas Skala Prasangka Seksual 

Cronbach’s Alpha Jumlah Aitem Reliabilitas 

0.837 14 Sangat Tinggi 

 

Berdasarkan tabel 10 di atas, dapat dilihat bahwa nilai 

Crobach’s Alpha dari skala prasangka seksual adalah sebesar 0,837 

dengan jumlah aitem awal sebanyak 25 item menjadi 14 item. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa skala prasangka seksual memenuhi 

kategori reliabilitas sangat tinggi (0,80-1,00) dan layak untuk 

dijadikan alat ukur penelitian. Selanjutnya adalah hasil dari 

perhitungan skala diskriminasi adalah sebagai berikut : 
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Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas Skala Diskriminasi 

Cronbach’s Alpha Jumlah Aitem Reliabilitas 

0.924 24 Sangat Tinggi 

 

Berdasarkan tabel 11 diatas dapat dilihat bahwa nilai 

Crobach’s Alpha dari skala diskriminasi adalah sebesar 0,924 

dengan jumlah item awal sebanyak 25 item menjadi 24 item. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa skala diskriminasi memenuhi 

kategori reliabilitas sangat tinggi (0,80-1,00) dan layak untuk 

dijadikan alat ukur penelitian. 

I.   Analisis Data 

Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mengolah data 

yang telah diperoleh. Menurut Sugiyono (2008) analisis data dalam 

penelitian kuantitatif menggunakan statistik.Metode analisis data dalam 

penelitian ini juga dilakukan dengan bantuan progam IBM SPSS Statistica 

20.0 for windows, baik dalam uji asumsi maupun uji hipotesis. 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Berikut ini merupakan hasil uji normalitas dari variabel 

prasangka seksual dan variabel diskriminasi: 

Tabel 12. Hasil Uji Normalitas 

Variabel  Kolmogorov-

Smirnov (K-S) 

Signifikansi Bentuk Distribusi 

Prasngka Seksual 1.143 0.146 Normal 

Diskriminasi  0.975 0.297 Normal 

 

Hasil Uji normalitas menggunakan One Sample 

Kolmogorov-Smirnov dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
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data penelitian dengan variabel prasangka seksual terdistribusi 

normal (p>0.05), demikian pula dengan variabel diskriminasi juga 

dapat dikatakan terdistribusi normal dengan (p>0.05). 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas pada penelitian dari kedua variabel 

menghasilkan nilai F sebesar 1.278 dan nilai signifikansi pada 

Deviation From Linearity 0.178 (p>0.05). Hal ini menunjukkan 

bahwa kedua variabel yaitu variabel prasangka seksual memiliki 

hubungan linear dengan variabel diskriminasi. 

c. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis korelasi. Analisis korelasi bertujuan untuk menguji ada 

tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang 

lain. Menurut Nisfianoor (2009) metode korelasi bertujuan untuk 

mengukur keeratan hubungan antara dua variabel (X dan Y). 

Analisis korelasi ini dilakukan menggunakan bantuan Software 

pengolahan data statistik SPSS 20.0 for windows dengan analisis 

korelasi dari Pearson atau Product Moment Pearson Correlation 

karena data menunjukkan berdistribusi normal (Julianita, 2011). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. Penelitian ini dilakukan pada sebagian mahasiswa Strata 1 

Universitas Brawijaya untuk melihat apakah terdapat hubungan antara 

prasangka seksual dengan diskriminasi pada gay. Penjelasan hasil 

penelitian meliputi deskripsi data demografi subjek, deskripsi data dan 

analisis data yang meliputi uji asumsi dan uji hipotesis. 

1. Deskripsi Data Demografi Subjek Penelitian 

Data demografi subjek yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa Strata 1 Universitas Brawijaya yang meliputi usia 

mahasiswa, jenis kelamin mahasiswa, fakultas/jurusan mahasiswa, dan 

tahun angkatan mahasiswa. Berikut ini adalah perincian mengenai 

karakteristik subjek penelitian:  
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Tabel 13.  Deskripsi Data Demografi Subjek Penelitian 

Data Demografi Kategori Jumlah Prosentase 

Usia 17 tahun 

18 tahun 

19 tahun 

20 tahun 

21 tahun 

22 tahun 

23 tahun 

24 tahun 

25 tahun 

 

5 

27 

29 

35 

38 

38 

11 

1 

1 

2.7% 

14.6% 

15.7% 

18.9% 

20.5% 

20.5% 

5.9% 

0.5% 

0.5% 

JenisKelamin Laki-laki 

Perempuan 

 

50 

135 

27% 

73% 

Fakultas FISIP 

FMIPA 

FKG 

TEKNIK 

FILKOM 

FTP 

FAPET 

FKH 

FH 

FIB 

FP 

FIA 

FEB 

FK 

FPIK 

 

26 

11 

8 

12 

17 

12 

6 

2 

7 

12 

12 

20 

22 

12 

6 

14.1% 

5.9% 

4.3% 

6.5% 

9.2% 

6.5% 

3.2% 

1.1% 

3.8% 

6.5% 

6.5% 

10.8% 

11.9% 

6.5% 

3.2% 

Tahun Angkatan 2009 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

1 

3 

44 

43 

20 

34 

40 

0.5% 

1.6% 

23.8% 

23.2% 

10.8% 

18.4% 

21.6% 
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a. Usia Subjek 

Berdasarkan tabel 13 diatas dari 185 subjek yang menjadi 

subjek penelitian terdapat sembilan variasi usia mulai dari usia 17 

tahun hingga usia 25 tahun. Terdapat dua variasi usia yang paling 

banyak ikut dalam penelitian ini yaitu usia 21 dan 22 tahun yang 

berjumlah 38 subjek atau setara dengan 20.5 %, dan terdapat dua 

variasi usia yang paling sedikit mengikuti penelitian ini yakni usia 

24 dan 25 tahun sejumlah 1 subjek atau setara dengan 0.5%.  

b. Jenis Kelamin Subjek 

Berdasarkan dari tabel 13 diatas dari 185 subjek penelitian 

terdapat jenis kelamin laki-laki sebanyak 50 subjek atau 27%, 

sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 135 subjek atau 

73%. 

c. Fakultas/Jurusan subjek 

Berdasarkan dari tabel 13 diatas terdapat 15 Fakultas yang 

menjadi tempat penelitian dan dari total keseluruhan subjek 

penelitian yang berjumlah 185 subjek terdapat 26 subjek atau 

14.1% yang berasal dari fakultas ilmu sosial dan politik, jumlah 

tersebut merupakan jumlah terbanyak dari keseluruhan fakultas, 

dan terdapat 2 subjek atau 1.1% dari program kedokteran hewan 

dan jumlah tersebut merupakan jumlah yang paling sedikit dari 

keseluruhan fakultas. 
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d. Tahun Angkatan Subjek 

Berdasarkan dari tabel 13 diatas dapat dilihat bahwa dari 

185 subjek penelitian yang terdiri dari tujuh tahun angkatan mulai 

dari tahun angkatan 2009 hingga tahun 2016. Terdapat 1 subjek 

atau 0.5% dari angkatan tahun 2009 yang paling sedikit dari total 

keseluruhan, selanjutnya sebanyak 44 subjek atau 23.8% dari 

angkatan tahun 2012 yang merupakan mahasiswa terbanyak dari 

total seluruh angkatan. 

2. Deskripsi Data Statistik 

Berikut ini adalah statistik deskriptif untuk variabel diskriminasi 

dan prasangka seksual terhadap gay: 

Tabel 14. Data Skor Empirik dan Hipotetik 

Variabel Statistik Empirik Hipotetik 

Diskriminasi pada 

gay 

Skor Minimum 21 24 

Skor Maximum 54 96 

Mean 29 60 

Standar Deviasi 5.9 12 

Prasangka Seksual Skor Minimum 27 14 

Skor Maximum 92 54 

Mean 59.6 35 

Standar Deviasi 11.1 7 

 

Berdasarkan tabel 14 diatas dapat diperoleh informasi bahwa 

variabel diskriminasi pada gay jika dilihat pada kolom empirik memiliki 

skor minimum 21, skor maksimum 54, rata-rata 29 dan standar deviasi 

sebesar 5.9, sedangkan untuk variabel prasangka seksual memiliki skor 

minimum 27, skor maksimum 92, rata-rata sebesar 59.6, dan standar 

deviasi sebesar 11.2. Berdasarkan pada kolom hipotetik bahwa variabel 
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diskriminasi pada gay mendapat skor minimum sebesar 24, skor 

maksimum sebesar 96, rata-rata sebesar 60, dan standar deviasi sebesar 12, 

sedangkan untuk variabel prasangka seksual mendapat skor minimum 

sebesar 14, skor maksimum sebesar 54, rata-rata sebesar 35, dan standar 

deviasi sebesar 7. 

Tabel 15. Data Kategori Keputusan Subjek Skala Diskriminasi 

Kategori Daerah Keputusan JumlahSubjek Prosentase 

Rendah X<48 14 7.6% 

Sedang 48 ≤ X < 72 142 76.7% 

Tinggi 72 ≤ X 29 15.7% 

Total 185 100% 

 

Berdasarkan tabel 15 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 142 

subjek dalam kategori sedang, hal tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 

142 subjek memiliki diskriminasi sedang pada homoseksual gay. 

Tabel 16. Data Kategori Keputusan Subjek Skala Prasangka Seksual 

Kategori Daerah Keputusan JumlahSubjek Prosentase 

Rendah X<28 6 3.24% 

Sedang 28 ≤ X < 42 141 76.21% 

Tinggi 42 ≤ X 38 20.54% 

Total 185 100% 

 

Berdasarkan tabel 16 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 141 

subjek dalam kategori sedang, hal tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 

141 subjek memiliki prasangka seksual sedang pada homoseksual gay. 

B. Hasil Analisis Data 

1. Analisis Uji Asumsi 

a.  Uji Normalitas 
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Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

20.0 For Windows dan angka signifikan uji Kolmogorov 

Sigmenunjukkan angka 0.146 pada variabel prasangka seksual dan 

0.297 pada variabel diskriminasi gay dimana hal tersebut dapat 

dikatakan bahwa data berdistribusi normal karena kedua hasil 

menunjukkan angka >0.05. 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

20.0 For Windows. Hasil menunjukkan bahwa Deviation From 

Linearity sebesar 0.178 (p>0.05) yang berarti bahwa hasil yang 

diperoleh lebih besar dari 0.05 dan dapat dikatakan bahwa hubungan 

antar variabel antara prasangka seksual dengan diskriminasi gay adalah 

linear. 

2. Analisis Uji Hipotesis 

Hasil uji korelasi menggunakan teknik analisis Product Moment 

Pearson menunjukkan bahwa korelasi pearson sebesar 0.786 (r=0.786) 

dengan p sebesar 0.000 (p<0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat bukti untuk menolak atau melawan hipotesis nol. Berdasarkan 

hasil uji korelasi diatas dapat dikatakan bahwa hipotesis nol yang 

berbunyi tidak terdapat hubungan antara prasangka seksual dengan 

diskriminasi pada gay ditolak. Selain itu diketahui bahwa effect size 

dalam penelitian termasuk dalam kategori large effect (rxy= 0.786) dan 
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efek mampu menjelaskan total varians sebesar 61.78%. Angka tersebut 

diperoleh dari perhitungan sebagai berikut: 

KD= r
2
.100%= (0.786)

2
. 100% = 61.78% 

Berdasarkan perhitungan KD diatas, dapat diketahui bahwa nilai 

koefisien determinasinya sebesar 61.78%. Hal tersebut dapat diartikan 

bahwa varians yang terjadi pada variabel prasangka seksual 61.78% 

berhubungan dengan diskriminasi terhadap gay. Adapun pengertiannya 

yaitu hubungan antara prasangka seksual dengan diskriminasi terhadap 

gay sebesar 61.78%. 

C. Pembahasan  

Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara prasangka 

seksual dengan diskriminasi pada gay dengan memberikan skala pada 

mahasiswa Universitas Brawijaya. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 

185 mahasiswa Stara 1 di Universitas Brawijaya Malang. 

Setelah melakukan serangkaian analisis data, maka hipotesis 

alternatif penelitian yang berbunyi terdapat hubungan yang signifikan 

antara prasangka seksual dengan diskriminasi gay telah diterima. Hasil 

analisis data menggunakan Product Moment Pearson diperoleh korelasi 

antara kedua variabel sebesar 0.786 (r=0.786 dan p=0.000) yang berarti 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel yaitu 

variabel prasangka seksual dengan diskriminasi. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Anggraini (2013) juga menyebutkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara niat diskriminasi dengan perilaku 
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diskriminasi pada homoseksual sebesar 0.638 (r=0.638 dan p=0.000), ada 

hubungan yang positif antara sikap dan niat diskriminasi sebesar 0.676 

(r=0.676 dan p=0.000) selain itu hasil penelitian tersebut juga menjelaskan 

bahwa ada faktor yang menjadi penyebab utama munculnya perilaku 

diskriminasi pada homoseksual yaitu faktor internal, khususnya 

kepribadian sebagai sikap dan niat. 

Menurut Anggraini (2013) kaum homoseksual sering mendapat 

perilaku diskriminatif danmenjadi target prasangka bahwa homoseksual 

adalah suatu penyakit yang menular hanya karena orientasi seksual yang 

mereka miliki. Stigma homoseksual yang dirasakan oleh gay 

mempengaruhi perilaku seksual sebagai seorang gay. Tidak bisa 

dipungkiri bahwa mereka banyak mengalami konflik batin sehingga sangat 

berat bagi kaum gay untuk mengakui orientasi seksual yang dirasakan. Hal 

itu disebabkan karena kaum gay merasa menghadapi tekanan-tekanan dari 

dalam dirinya sendiri maupun tekanan dari lingkungan sekitar, 

selainitujuga sulit bagi mereka untuk menerima keadaan diri yang oleh 

sebagian masyarakat dianggap sebagai suatu yang abnormal (Anggraini, 

2013). Seringkali gay merasa takut akan keberadaan dirinya sebagai 

individu homoseksual di tengah lingkungan masyarakat, merasa bersalah 

karena perasaan sukanya terhadap sesama jenis berbeda dari norma-norma 

yang berlaku di masyarakat (Azizah, 2013). Sikap masyarakat yang negatif 

membuahkan beragam perlakuan yang menyakitkan bagi kaum gay, 

perlakuan yang diterima oleh kaum gay dianggap sebagai orang yang 
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sakit, sumber penyakit terutama penyakit menular seperti HIV dan banyak 

yang tidak menyukainya,hal tersebut menunjukkan bahwa hadirnya 

prasangka tersebut menyebabkan rasa tidak percaya diri dan merasa tidak 

berguna (Anggraini, 2013).  

Menurut Vaughan dan Hogg (Sarwono, 2009) dalam setiap 

prasangka, setiap situasi tertentu melibatkan evaluasi yang negatif dan 

beberapa kelompok, prasangka sosial merupakan sikap-perasaan individu 

terhadap golongan invidu tertentu, golongan rasa tau kebudayaan yang 

berlainan yang terdiri atas sikap-sikap sosial yang negatif terhadap 

golongan individu lain, serta mempengaruhi tingkah laku individu yang 

bersangkutan terhadap golongan individu yang menjadi target prasangka. 

Sikap-sikap dan perasaan negatif tersebut lama kelamaan akan menjadi 

tindakan yang diskriminatif yakni tindakan yang bercorak menghambat, 

merugikan perkembangan bahkan mengancam kehidupan pribadi individu 

yang menjadi target prasangka. Dalam hal ini sikap-sikap negatif yang 

diberikan kepada kaum gay terkait orientasi seksualnya menimbulkan 

tindakan diskriminasi dari orang yang memberikan prasangka 

terhadapnya. 

Adanya prasangka seksual akan menimbulkan adanya perilaku 

diskriminasi kepada target prasangka dalam hal ini adalah gay dan sebab 

timbulnya prasangka seksual karena orientasi seksual gay yang dianggap 

berbeda dan menyimpang. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian 

Herek (2004) yang mengatakan bahwa prasangka seksual menyebabkan 
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timbulnya perilaku diskriminasi dalam keadaan tertentu dan tergantung 

pada pelaku yang terlibat, pelaku yang sering terlibat dalam keadaan 

tersebut salah satunya homoseksual gay sering mendapat penolakan, 

pengucilan, atau ketidakberdayaan dalam situasi seperti itu.  

Prasangka seksual dan diskriminasi saling berhubungan antar satu 

dengan yang lainnya, dimana jika prasangka seksualnya tinggi hingga 

menimbulkan kebencian yang mendalam maka tingkat diskriminasi yang 

terjadi pun juga semakin tinggi hingga terjadi pembunuhan, hal tersebut 

sesuai dengan hasil penelitian empirik Herek (2000) yang menjelaskan 

bahwa prasangka seksual berkorelasi dengan perilaku diskriminasi yang 

dilakukan oleh pihak antigay kepada homoseksual gay, adanya prasangka 

seksual pada homoseksual gay akan menyebabkan adanya perilaku 

kekerasan, penolakan pribadi, dan perilaku diskriminasi, masyarakat yang 

heteroseksual dan antigay sangat membenci dan bahkan mengecam 

seluruh tindakan homoseksual bahkan juga terjadi pembunuhan brutal 

pada akhir tahun 1998 di Amerika pada dua orang gay Matthew Shepard 

dan Billy Jack Gaither. Sebanyak 1.102 kasus kebencian dan kejahatan 

berdasarkan orientasi seksual yang dilakukan oleh antigay kepada 

homoseksual dihitungoleh otoritas penegak hukum pada tahun 1997 

(Herek, 2000). Faktor yang mendasari terjadinya prasangka seksual dan 

diskriminasi ada dua yaitu kekhawatiran terkait homoseksual dan 

ketidaknyamanan berada didekat homoseksual (Herek, 2000).  
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Anggraini (2013) mengungkapkan bahwa masyarakat seringkali 

tidak menerima kenyataan yang terjadi pada seseorang yang memiliki 

orientasi seksual sesama jenis dan menganggap homoseksual adalah hal 

yang negatif, walaupun homoseksual bukan lagi dianggap sebagai 

gangguan atau penyimpangan seksual, tetapi kaum homoseksual masih 

tetap dikucilkan dan seperti itulah yang terjadi di Indonesia hingga 

sekarang. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Herek 

(2000) bahwa kebanyakan orang dewasa di Amerika Serikat terus bersikap 

negatif terhadap perilaku homoseksual sehingga menyebabkan munculnya 

perilaku diskriminasi, dalam survei nasional tahun 1992, lebih dari 

setengah dari responden heteroseksual menyatakan jijik terhadap pria gay.  

Keberadaan homoseksual gay memang lebih teramati didalam 

lingkungan sosial dibanding dengan homoseksual lesbian, maka dari itu 

homoseksual gay yang paling sering mendapatkan prasangka seksual dan 

perilaku diskriminasi dari masyarakat dilingkungannya mulai dari 

mendapat pelecehan verbal, kesulitan mendapat pekerjaan, merasa tidak 

nyaman dengan lingkungan tempat tinggalnya. Hal tersebut sejalan dengan 

hasil penelitian oleh Mays & Cochran (2001) yang menyebutkan bahwa 

lesbian, gay, biseksual lebih sering mengalami diskriminasi seperti dipecat 

dari pekerjaan, diperlakukan secara berbeda oleh orang lain, dan 

diskriminasi tersebut muncul karena adanya prasangka seksual terkait 

orientasi seksual yang mereka rasakan. Selain itu menurut Mays & 

Cochran (2001) juga menyebutkan bahwa adanya prasangka seksual 



63 
 

 
 

dengan diskriminasi membuat sebagian orang Amerika yang lesbian, gay, 

biseksual percaya bahwa diskriminasi yang mereka alami memiliki 

konsekuensi negatif bagi kehidupan mereka kedepannya dan membuat 

hidup mereka lebih sulit, serta pengalaman diskriminasi akibat adanya 

prasangka seksual juga dapat mengakibatkan perubahan negatif pada 

psikologis dan fisiologis mereka. 

Demikian prasangka seksual dengan diskriminasi saling 

berhubungan dan memiliki hubungan timbal balik dimana tidak semua 

prasangka selalu menimbulkan diskriminasi, namun kecenderungan 

adanya prasangka seksual kepada homoseksual akan menimbulkan 

diskriminasi yang dialami oleh homoseksual gay, hal tersebut sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh American Psychological Association 

(2016) bahwa secara luas prasangka, diskriminasi, dan kekerasan yang 

dialami oleh lesbian, gay dapat mengganggu kesehatan mental mereka, 

prasangka seksual, diskriminasi orientasi seksual dan kekerasan yang 

mereka terima menjadi sumber utama stres bagi orang-orang lesbian, gay, 

dan biseksual. Diskriminasi bisa terjadi tanpa adanya prasangka dan 

sebaliknya seorang yang berprasangka juga belum tentu akan 

mendiskriminasi, akan tetapi selalu terjadi kecenderungan kuat bahwa 

prasangka selalu melahirkan diskriminasi. 
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D. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan  dalam penelitian ini adalah alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian memiliki beberapa item yang sama antara kedua variabel 

sehingga menyebabkan beberapa item tersebut menjadi ambigu dalam 

melakukan sebuah pengukuran. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian ini, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif antara 

prasangka seksual dengan diskriminasi terhadap gay dan hipotesis nol 

yang berbunyi tidak terdapat hubungan antara prasangka seksual dengan 

diskriminasi terhadap gay ditolak.  

B. Saran  

1. Saran Teoretis 

a. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai hubungan 

prasangka seksual dengan diskrimininasi terhadap gay namun jenis 

diskiriminasinya lebih dispesifikasikan lagi dan terfokus pada jenis 

diskriminasi yang paling sering dialami oleh kaum homoseksual gay. 

b. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitan mengenai 

hubungan diskriminasi terhadap gay dilihat dari faktor atau variabel 

lainnya seperti variabel dukungan sosial. 

c. Peneliti selanjutnya dapat lebih berhati-hati dan teliti dalam menyusun 

skala pengukuran dan dipastikan tidak ada kesalahan dalam membuat 

item sehingga tidak terdapat bunyi item yang sama antar variabel 

penelitian.
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2. Saran Praktis 

a. Saran Untuk Masyarakat 

Masyarakat harus lebih berhati-hati dan waspada dalam bersikap dan 

berkomentar mengenai perilaku dan orientasi seksual gay agar tidak 

menyakiti perasan seorang gay yang ada disekitarnya. 
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Cases 

Valid 79 98.8 

Excluded
a
 1 1.3 

Total 80 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.857 14 



 
 

 
 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 37.99 37.679 .415 .853 

item2 37.86 33.916 .746 .832 

item4 37.66 35.074 .727 .834 

item5 37.54 40.508 .240 .859 

item9 37.30 38.035 .396 .854 

item10 37.77 39.153 .321 .857 

item11 38.00 36.795 .532 .846 

item12 38.03 34.281 .703 .834 

item17 38.34 38.433 .367 .855 

item20 37.68 36.860 .465 .850 

item21 38.15 36.413 .555 .844 

item22 37.84 39.857 .270 .859 

item23 37.62 34.982 .684 .836 

item25 37.27 36.967 .551 .845 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

40.70 42.522 6.521 14 

 

 



 
 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 

item12 item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19 item20 item21 item22 

item23 item25 item24 

  /SCALE('SKALA DISKRIMINASI') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

 

Reliability 

Notes 

Output Created 08-SEP-2016 14:12:03 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
80 

Matrix Input  

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the procedure. 

Putaran Pertama 



 
 

 
 

Syntax 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=item1 item2 

item3 item4 item5 item6 

item7 item8 item9 item10 

item11 item12 item13 item14 

item15 item16 item17 item18 

item19 item20 item21 item22 

item23 item25 item24 

  /SCALE('SKALA 

DISKRIMINASI') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL. 

Resources 

Processor Time 00:00:00.05 

Elapsed Time 00:00:00.02 

[DataSet0]  

Scale: SKALA DISKRIMINASI 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 79 98.8 

Excluded
a
 1 1.3 

Total 80 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 



 
 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.922 25 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 60.04 128.755 .599 .918 

item2 59.87 128.727 .684 .916 

item3 60.57 136.120 .370 .922 

item4 60.80 137.343 .350 .922 

item5 60.75 132.499 .610 .918 

item6 60.33 130.890 .632 .917 

item7 60.75 138.115 .386 .921 

item8 60.53 127.970 .697 .916 

item9 60.53 133.944 .478 .920 

item10 59.67 133.660 .494 .920 

item11 60.48 136.176 .541 .919 

item12 60.51 131.253 .527 .919 

item13 60.77 134.435 .551 .919 

item14 59.85 135.387 .453 .920 

item15 60.87 134.138 .554 .919 

item16 59.81 133.310 .629 .918 



 
 

 
 

item17 60.53 131.047 .673 .917 

item18 60.11 132.410 .548 .919 

item19 60.66 132.792 .598 .918 

item20 59.99 130.372 .708 .916 

item21 60.20 128.317 .779 .915 

item22 60.56 128.942 .785 .915 

item23 59.71 137.440 .304 .923 

item25 59.89 135.820 .435 .921 

item24 59.97 140.333 .196 .924 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

62.82 144.071 12.003 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 

item12 item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19 item20 item21 item22 

item23 item25 item24 

  /SCALE('SKALA DISKRIMINASI') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

 

 

Reliability 

Notes 

Output Created 08-SEP-2016 14:12:03 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
80 

Matrix Input  

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the procedure. 

Putaran Kedua 



 
 

 
 

Syntax 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=item1 item2 

item3 item4 item5 item6 

item7 item8 item9 item10 

item11 item12 item13 item14 

item15 item16 item17 item18 

item19 item20 item21 item22 

item23 item25 item24 

  /SCALE('SKALA 

DISKRIMINASI') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL. 

Resources 

Processor Time 00:00:00.05 

Elapsed Time 00:00:00.02 

[DataSet0] 

Scale: SKALA DISKRIMINASI PUTARAN KEDUA 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 79 98.8 

Excluded
a
 1 1.3 

Total 80 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 



 
 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.922 25 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 60.04 128.755 .599 .918 

item2 59.87 128.727 .684 .916 

item3 60.57 136.120 .370 .922 

item4 60.80 137.343 .350 .922 

item5 60.75 132.499 .610 .918 

item6 60.33 130.890 .632 .917 

item7 60.75 138.115 .386 .921 

item8 60.53 127.970 .697 .916 

item9 60.53 133.944 .478 .920 

item10 59.67 133.660 .494 .920 

item11 60.48 136.176 .541 .919 

item12 60.51 131.253 .527 .919 

item13 60.77 134.435 .551 .919 

item14 59.85 135.387 .453 .920 

item15 60.87 134.138 .554 .919 

item16 59.81 133.310 .629 .918 



 
 

 
 

item17 60.53 131.047 .673 .917 

item18 60.11 132.410 .548 .919 

item19 60.66 132.792 .598 .918 

item20 59.99 130.372 .708 .916 

item21 60.20 128.317 .779 .915 

item22 60.56 128.942 .785 .915 

item23 59.71 137.440 .304 .923 

item25 59.89 135.820 .435 .921 

item24 59.97 140.333 .196 .924 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

62.82 144.071 12.003 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Reliability Skala Diskriminasi 

Notes 

Output Created 08-SEP-2016 14:14:58 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
80 

Matrix Input  

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the procedure. 



 
 

 
 

Syntax 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=item1 item2 

item3 item4 item5 item6 

item7 item8 item9 item10 

item11 item12 item13 item14 

item15 item16 item17 item18 

item19 item20 item21 item22 

item23 item25 

  /SCALE('SKALA 

DISKRIMINASI') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL. 

Resources 

Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.03 

[DataSet0]  

Scale: SKALA DISKRIMINASI 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 79 98.8 

Excluded
a
 1 1.3 

Total 80 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 



 
 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.924 24 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 57.19 125.258 .597 .920 

item2 57.03 125.256 .681 .919 

item3 57.72 132.383 .375 .924 

item4 57.95 133.613 .355 .924 

item5 57.90 128.887 .611 .920 

item6 57.48 127.355 .630 .920 

item7 57.90 134.426 .387 .923 

item8 57.68 124.219 .708 .918 

item9 57.68 130.219 .484 .922 

item10 56.82 130.327 .479 .922 

item11 57.63 132.620 .535 .922 

item12 57.66 127.792 .522 .922 

item13 57.92 130.738 .556 .921 

item14 57.00 131.795 .451 .923 

item15 58.03 130.512 .555 .921 

item16 56.96 129.652 .632 .920 



 
 

 
 

item17 57.68 127.399 .678 .919 

item18 57.27 128.890 .545 .921 

item19 57.81 129.258 .594 .920 

item20 57.14 126.865 .705 .918 

item21 57.35 124.719 .782 .917 

item22 57.71 125.389 .786 .917 

item23 56.86 133.762 .305 .925 

item25 57.04 132.063 .442 .923 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

59.97 140.333 11.846 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2.  

Blue Print Skala Penelitian Sebelum dan Sesudah Try 

Out 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Blue Print Prasangka Seksual Sebelum Uji Coba 

Dimensi indikator Item Jumlah Bobot 

  F UF   

kognitif Pengetahuan negatif 

tentang homoseksual 

gay 

 

1, 11, 22 16, 17 5 20 

 Pendapat negatif tentang 

homoseksual gay 

 

2, 12, 23 7, 18 5 20 

Afektif Perasaan friendliness 

(simpati, bangga, 

kedekatan) terhadap 

homoseksual gay 

 

3, 13, 24 8, 19 5 20 

 Perasaan unfriendliness 

(dengki, jijik, antipati, 

danbenci) 

 

4, 14, 25 9, 20 5 20 

Konatif Kecenderungan perilaku 

negatif terhadap 

homoseksual gay 

 

5, 15, 16 10, 21 5 20 

Jumlah  15 10 25 100 

 

 

 

Blue Print Skala Diskriminasi Sebelum Uji Coba 

Dimensi Item Jumlah Bobot 

 Fav Unfav   

Memperlakukan 

orang lain 

(Homoseksual 

Gay) secara 

berbeda 

1,7,13,19 4, 10, 12, 15 8 32 

 

Perilaku negatif 

terhadap orang 

lain 

(Homoseksual 

gay) atau target 

prasangka 

 

2, 8, 14, 20, 

21, 22, 18, 

3, 6, 9, 24 

 

5,11, 17, 23, 

16, 25 

 

17 

 

68 

 

Jumlah 

 

15 

 

10 

 

25 

 

100 

 

 



 
 

 
 

Blue Print Skala Prasangka Seksual Setelah Uji Coba 

Dimensi indikator Item Jumlah Bobot 

  F UF   

kognitif Pengetahuan negatif 

tentang homoseksual 

gay 

 

1, 7, 12 9 4 28.57 

 Pendapat negatif tentang 

homoseksual gay 

 

2, 8, 13 - 3 21.42 

Afektif Perasaan friendliness 

(simpati, bangga, 

kedekatan) terhadap 

homoseksual gay 

 

- - - - 

 Perasaan unfriendliness 

(dengki, jijik, antipati, 

danbenci) 

 

3, 14 5, 10 4 28.57 

Konatif Kecenderungan perilaku 

negatif terhadap 

homoseksual gay 

 

4 6, 11 3 21.42 

Jumlah  9 5 14 100% 

 

 

 

 

Blue Print Skala Diskriminasi Setelah Uji Coba 

Dimensi Item  Jumlah Bobot 

 Fav Unfav   

Memperlakukan orang lain 

(homoseksual gay) secara 

berbeda 

 

1, 7, 13, 19 4, 10, 12, 

15 
8 33.33 

Perilaku negatif terhadap 

orang lain ( homoseksual gay) 

atau yang menjadi target 

prasangka 

 

2, 8, 14, 

20, 21, 22, 

18, 3, 6, 9 

5, 11, 17, 

23, 16, 24 
16 66.67 

Jumlah 14 10 24 100 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lampiran 3. Skala Try Out 
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KATA PENGANTAR 

Responden yang terhormat, 

Perkenalkan nama saya Lia Hariyanti dari Program Studi Psikologi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang yang sedang 

melakukan penelitian dalam rangka untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan 

pendidikan sarjana.  

Disini saya mengharapkan kesediaan Anda untuk membantu mengisi 

kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisian yang telah disediakan. Identitas 

maupun semua pilihan jawaban Anda akan dirahasiakan dan hanya digunakan 

untuk kepentingan penelitian. Saya sangat mengharapkan Anda berkenan untuk 

menjawab semua pernyataan, karena kelengkapan jawaban yang Anda berikan 

sangat membantu proses selanjutnya. 

Atas kesediaan waktu dan bantuan Anda, saya ucapkan terimakasih. 

 

Peneliti 



 
 

 
 

 

DATA DIRI 

Nama (Inisial) : …………………………. 

Jenis Kelamin  : …………………………. 

Fakultas/ jurusan : …………………………. 

Angkatan  : …………………………. 

Usia   : …………………………. 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

Pada lembar berikut ini terdapat 50 item pernyataan. Setiap pernyataan 

hanya ada satu jawaban, dan semua jawaban dianggap sebagai jawaban baik dan 

benar serta tidak ada jawaban yang salah. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti 

dan jawablah dengan jujur sesuai keadaan Anda yang sebenarnya. Pilihlah salah 

satu jawaban yang menurut Anda paling sesuai dengan keadaan Anda saat ini. 

Jawablah dengan mencentang (√) pada salah satu pilihan jawaban. 

SS : Bila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan keadaan Anda 

S : Bila pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaan Anda 

TS : Bila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan keadaan Anda 

STS : Bila pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan keadaan Anda 

 

 

 

 

 

Skala Penelitian Psikologi 



 
 

 
 

 

 

CONTOH PENGISIAN: 

 

NO PERNYATAAN PILIHAN 

SS S TS STS 

1. Saya suka mengerjakan tugas sendiri dari 

pada harus mengerjakan bersama teman 

 √   

 

 Jika Anda ingin mengubah jawaban Anda, Anda cukup memberi tanda 

garis sejajar horizontal pada jawaban yang ingin Anda ubah, kemudian berikan 

tanda centang (√) pada jawaban yang Anda anggap tepat. 

NO PERNYATAAN PILIHAN 

SS S TS STS 

1. Saya suka mengerjakan tugas sendiri dari 

pada harus mengerjakan bersama teman 

 √  √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

NO PERNYATAAN SS S TS STS KETERANGAN 

1. Menurut saya berteman dengan 

homoseksual gay akan merusak 

reputasi saya 

     

2. Saya malas berlama-lama ngobrol 

dengan homoseksual gay 

     

3. Menurut saya tidak perlu 

berperilaku sangat sopan dengan 

homoseksual gay 

     

4. Saya memperlakukan 

homoseksual gay dengan baik 

layaknya orang lain 

     

5. Saya tetap berteman dengan 

homoseksual meskipun saya 

bukan termasuk kelompok 

homoseksual gay 

     

6. Saya menjauhi homoseksual gay 

yang menjadi target prasangka 

     

7. Saya tidak membiarkan 

homoseksual gay duduk 

disamping saya 

     

8. Menurut saya homoseksual gay 

pantas mendapatkan sindiran 

negatif karena perilakunya yang 

dianggap menyimpang 

     

9. Saya tidak bersedia membantu 

kelompok homoseksual gay 

     

10. Saya menganggap homoseksual 

gay adalah normal bukan 

gangguan mental 

     

11. Saya mendengarkan dengan baik 

saat kelompok homoseksual gay 

mengajak berbicara 

     

12. Menurut saya homoseksual gay 

boleh berkegiatan dikampus 

 

 

 

 

 

     



 
 

 
 

NO PERNYATAAN SS S TS STS KETERANGAN 

13. Saya tidak suka jika homoseksual 

gay ikut kegiatan kampus 

     

14. Menurut saya homoseksual gay 

merupakan golongan yang banyak 

tidak disukai oleh orang lain 

     

15. Menurut saya homoseksual gay 

berhak mendapatkan hak yang 

sama seperti orang lain 

     

16. Saya merasa bahwa berteman 

dengan homoseksual gay sesuatu 

hal yang menyenangkan 

     

17. Saya tidak pilih-pilih dalam 

bergaul, kelompok homoseksual 

gay sama saja 

     

18. Orang tua saya melarang saya 

berteman dengan homoseksual 

gay 

     

19. Menurut saya homoseksual gay 

tidak boleh mendapat posisi 

penting dalam pekerjaan 

     

20. Saya merasa tidak nyaman berada 

didekat homoseksual gay 

     

21. Saya merasa risih dan segera pergi 

saat dekat dengan homoseksual 

gay 

     

22. Menurut saya berada didekat 

homoseksual gay sangat 

menjijikkan 

     

23. Orang tua saya mendukung saya 

berteman dengan homoseksual 

gay 

     

24. Menurut saya homoseksual gay 

banyak mendapatkan justifikasi 

    GUGUR 

25. Saya sangat antusias saat berbicara 

langsung terhadap kelompok 

homoseksual gay 

 

 

 

     



 
 

 
 

NO PERNYATAAN SS S TS STS KETERANGAN 

1. Homoseksual gay akan 

menularkan penyakit HIV kepada 

orang lain 

     

2. Menurut saya homoseksual gay 

adalah orang yang memalukan 

     

3. Homoseksual gay tidak akan 

membuat keributan kecuali 

masyarakat yang memulai 

keributan duluan 

     

GUGUR 

4. Saya risih melihat perilaku 

homoseksual gay 

     

5. Menurut saya homoseksual gay 

sulit diterima dilingkungan sosial 

     

6. Menurut saya tidak semua 

homoseksual akan menularkan 

HIV 

     

GUGUR 

7. Menurut saya gaya hidup 

homoseksual dapat menularkan 

pada orang lain 

     

GUGUR 

8. Saya benci dan jijik dengan 

perilaku homoseksual gay 

    GUGUR 

9. Saya merasa biasa saja karena 

dilingkungan rumah saya sering 

dijadikan komunitas homoseksual 

gay berkumpul 

     

10. Menurut saya homoseksual gay 

dapat diterima dengan baik oleh 

orang lain 

     

11. Homoseksual gay akan 

menularkan penyakit sifilis pada 

orang lain 

     

12. Menurut saya homoseksual gay 

adalah orang yang menjijikkan 

     

13. Saya merasa kasihan dengan 

homoseksual gay yang sulit 

mendapat pekerjaan 

 

 

 

     

 

GUGUR 



 
 

 
 

NO PERNYATAAN SS S TS STS KETERANGAN 

14. Menurut saya pernikahan sesama 

jenis merupakan hal yang tabu 

untuk dilakukan di Indonesia 

     

GUGUR 

15. Homoseksual gay sering kali 

mendapat cemoohan yang tidak 

layak dari orang lain 

     

GUGUR 

16. Menurut saya homoseksual gay 

dianggap ancaman bagi 

kebanyakan orang 

     

GUGUR 

17. Menurut saya tidak semua 

homoseksual gay akan 

menularkan sifilis 

     

18. Menurut saya homoseksual gay 

bukan gangguan mental 

    GUGUR 

19. Saya tidak pernah berharap 

mendapatkan teman homoseksual 

gay 

     

GUGUR 

20. Saya selalu penasaran dengan 

kegiatan yang dilakukan oleh 

homoseksual gay 

     

21. Saya pasti akan tetap berteman 

dengan homoseksual gay 

meskipun teman-teman banyak 

yang menjauhinya 

     

22. Menurut saya perilaku 

homoseksual gay dapat 

menyebabkan timbulnya 

perbedaan dibidang pekerjaan 

     

23. Menurut saya homoseksual gay 

merupakan perbuatan yang 

memalukan 

     

24. Saya tidak tega ketika melihat 

homoseksual gay dipecat dari 

pekerjaannya 

     

GUGUR 

25. Saya tidak suka melihat pasangan 

homoseksual gay saling 

bergandengan tangan 

     

 

TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN ANDA MENGISI SKALA INI 

 



 
 

 
 

EVALUASI SKALA 

Berikut ini akan disajikan tentang pernyataan responden mengenai kuisioner yang telah 

diberikan. Anda dimohon mengisi pernyataan tersebut sebagai evaluasi responden peneliti. 

Terdapat empat alternatif  pilihan jawaban, yaitu:  

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

No.                      Pernyataan SS S TS STS 

1. Tampilan skala ini menarik     

2. Huruf dalam skala ini dapat dibaca 

 dengan jelas  

    

3. Kalimat dalam pernyataan mudah 

 dipahami 

    

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4.  

Skala Penelitian 

  



 
 

 
 

SKALA PENELITIAN PSIKOLOGI 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2016



 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

Responden yang terhormat, 

Perkenalkan nama saya Lia Hariyanti dari Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang yang sedang melakukan penelitian dalam rangka 

untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan sarjana.  

Disini saya mengharapkan kesediaan Anda untuk membantu mengisi kuesioner ini sesuai 

dengan petunjuk pengisian yang telah disediakan. Identitas maupun semua pilihan jawaban Anda 

akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Saya sangat mengharapkan 

Anda berkenan untuk menjawab semua pernyataan, karena kelengkapan jawaban yang Anda 

berikan sangat membantu proses selanjutnya. 

Atas kesediaan waktu dan bantuan Anda, saya ucapkan terimakasih. 

 

          Peneliti



 
 

 
 

  

DATA DIRI 

Nama (Inisial) : …………………………. 

JenisKelamin  : …………………………. 

Fakultas/ jurusan : …………………………. 

Angkatan  : …………………………. 

Usia   : …………………………. 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

 

Pada lembar berikut ini terdapat 38 item pernyataan. Setiap pernyataan hanya ada satu 

jawaban, dan semua jawaban dianggap sebagai jawaban baik dan benar serta tidak ada jawaban 

yang salah. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti dan jawablah dengan jujur sesuai keadaan 

Anda yang sebenarnya. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Anda paling sesuai dengan 

keadaan Anda saat ini. Jawablah dengan mencentang (√) pada salah satu pilihan jawaban. 

SS :  Bila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan keadaan Anda 

S :  Bila pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaanAnda 

TS :  Bila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan keadaan Anda 

STS :  Bila pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan keadaan 

Anda 

 

 

 

Skala Penelitian Psikologi 



 
 

 
 

 

CONTOH PENGISIAN: 

NO PERNYATAAN PILIHAN 

SS S TS STS 

1. Saya suka mengerjakan tugas sendiri daripada harus 

mengerjakan bersama teman 

 √   

 

Jika Anda ingin mengubah jawaban Anda, Anda cukup member tanda garis sejajar 

horizontal pada jawaban yang ingin Anda ubah, kemudian berikan tanda centang (√) pada 

jawaban yang Anda anggap tepat. 

 

NO PERNYATAAN PILIHAN 

SS S TS STS 

1. Saya suka mengerjakan tugas sendiri daripada 

harus mengerjakan bersama teman 

 √  √ 

 

 

Selamat Mengerjakan 

 



 
 

 
 

SKALA 1 

NO.                           PERNYATAAN         PILIHAN JAWABAN 

     SS     S    TS  STS 

1. Menurut saya berteman dengan homoseksual gay 

akan merusak reputasi saya 

    

2. Saya malas berlama-lama ngobrol dengan 

homoseksual gay 

    

3. Menurut saya tidak perlu berperilaku sangat sopan 

dengan homoseksual gay 

    

4. Saya memperlakukan homoseksual gay dengan baik 

layaknya orang lain 

    

5. Saya tetap berteman dengan homoseksual gay 

meskipun saya bukan termasuk kelompok 

homoseksual gay 

    

6. Saya menjauhi homoseksual gay karena perilakunya 

yang menyimpang 

    

7. Saya tidak membiarkan homoseksual gay duduk 

disamping saya 

    

8. Menurut saya homoseksual gay pantas mendapatkan 

sindiran negatif karena perilakunya yang dianggap 

menyimpang 

    

 

LANJUTKAN….. 



 
 

 
 

 

NO.                          PERNYATAAN             PILIHAN JAWABAN 

    SS     S    TS   STS 

9. Saya tidak bersedia membantu kelompok 

homoseksual gay 

    

10. Saya menganggap homoseksual gay adalah normal 

bukan gangguan mental 

    

11. Saya mendengarkan dengan baik saat kelompok 

homoseksual gay mengajak berbicara 

    

12. Menurut saya homoseksual gay boleh berkegiatan 

dikampus 

    

13. Saya tidak suka jika homoseksual gay ikut kegiatan 

kampus 

    

14. Menurut saya homoseksual gay merupakan 

golongan yang banyak tidak disukai oleh orang lain 

    

15. Menurut saya homoseksual gay berhak 

mendapatkan hak yang sama seperti orang lain 

    

16. Saya merasa bahwa berteman dengan homoseksual 

gay sesuatuhal yang menyenangkan 

    

 

LANJUTKAN….. 

 

 



 
 

 
 

NO.                                PERNYATAAN             PILIHAN JAWABAN 

     SS      S     TS     STS 

17. Saya tidak pilih-pilih dalam bergaul, kelompok 

homoseksual gay sama saja 

    

18. Orang tua saya melarang saya berteman dengan 

homoseksual gay 

    

19. Menurut saya homoseksual gay tidak boleh 

mendapat posisi penting dalam pekerjaan 

    

20. Saya merasa tidak nyaman berada didekat 

homoseksual gay 

    

21. Saya merasa risih dan segera pergi saat dekat 

dengan homoseksual gay 

    

22. Menurut saya berada didekat homoseksual gay 

sangat menjijikkan 

    

23. Orang tua saya mendukung saya berteman dengan 

homoseksual gay 

    

24. Saya sangat antusias saat berbicara langsung 

terhadap kelompok homoseksual gay 

    

 

LANJUTKAN……



 
 

 
 

SKALA 2 

NO.                           PERNYATAAN             PILIHAN JAWABAN 

      SS     S    TS   STS 

1. Homoseksual gay akan menularkan penyakit HIV 

kepada orang lain 

    

2. Menurut saya homoseksual gay adalah orang yang 

memalukan 

    

3. Saya risih melihat perilaku homoseksual gay     

4. Menurut saya homoseksual gay sulit diterima 

dilingkungan sosial 

    

5. Saya merasa biasa saja karena dilingkungan rumah 

saya sering dijadikan komunitas homoseksual gay 

berkumpul 

    

6. Menurut saya homoseksual gay dapat diterima 

dengan baik oleh orang lain 

    

7. Homoseksual gay akan menularkan penyakit sifilis 

pada orang lain 

    

8. Menurut saya homoseksual gay adalah orang yang 

menjijikkan 

    

 

LANJUTKAN……



 
 

 

NO.                           PERNYATAAN            PILIHAN JAWABAN 

     SS     S    TS   STS 

9. Menurut saya tidak semua homoseksual gay akan 

menularkan sifilis 

    

10. Saya selalu penasaran dengan kegiatan yang 

dilakukan oleh homoseksual gay 

    

11. Saya pasti akan tetap berteman dengan 

homoseksual gay meskipun teman-teman banyak 

yang menjauhinya 

    

12. Menurut saya perilaku homoseksual gay dapat 

menyebabkan timbulnya perbedaan dibidang 

pekerjaan 

    

13. Menurut saya homoseksual gay merupakan 

perbuatan yang memalukan 

    

14. Saya tidak suka melihat pasangan homoseksual gay 

saling bergandengan tangan 

    

 

TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN ANDA MENGISI 

SKALA INI 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5.  

Output Hasil Uji Asumsi (Uji Normalitas & Uji 

Linearitas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

NPAR TESTS 

  /K-S(NORMAL)=prasangka_seksual diskriminasi_gay 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

Uji Normalitas 

Notes 

Output Created 23-SEP-2016 14:15:26 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 
185 

Missing Value 

Handling 

Definition of Missing 

User-defined missing 

values are treated as 

missing. 

Cases Used 

Statistics for each test 

are based on all cases 

with valid data for the 

variable(s) used in that 

test. 

Syntax 

NPAR TESTS 

  /K-

S(NORMAL)=prasangk

a_seksual 

diskriminasi_gay 

  /MISSING ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 



 
 

 

Elapsed Time 00:00:00.05 

Number of Cases 

Alloweda 
157286 

 

a. Based on availability of workspace memory. 

[DataSet0]  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 prasangka_s

eksual 

diskriminasi_

gay 

N 185 185 

Normal Parametersa,b 

Mean 39.0919 59.6432 

Std. 

Deviation 
5.90110 11.10876 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .084 .072 

Positive .084 .064 

Negative -.064 -.072 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.143 .975 

Asymp. Sig. (2-tailed) .146 .297 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MEANS TABLES=diskriminasi_gay BY prasangka_seksual 

  /CELLS MEAN COUNT STDDEV 

  /STATISTICS LINEARITY. 

Uji Linearitas 

Means 

Notes 

Output Created 23-SEP-2016 14:30:56 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 
185 

Missing Value 

Handling 

Definition of Missing 

For each dependent 

variable in a table, 

user-defined missing 

values for the 

dependent and all 

grouping variables are 

treated as missing. 

Cases Used 

Cases used for each 

table have no missing 

values in any 

independent variable, 

and not all dependent 

variables have missing 

values. 



 
 

 

Syntax 

MEANS 

TABLES=diskriminasi_

gay BY 

prasangka_seksual 

  /CELLS MEAN 

COUNT STDDEV 

  /STATISTICS 

LINEARITY. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.03 

[DataSet0]  

Case Processing Summary 

 Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

diskriminasi_gay  * 

prasangka_seksual 
185 100.0% 0 0.0% 185 100.0% 

 

Report 

diskriminasi_gay 

prasangka_seksu

al 

Mean N Std. 

Deviation 

21.00 32.0000 2 7.07107 

26.00 36.5000 2 .70711 

27.00 37.0000 2 7.07107 

28.00 34.0000 1 . 



 
 

 

29.00 47.0000 2 2.82843 

30.00 48.2500 4 5.90903 

31.00 47.0000 2 11.31371 

32.00 50.8333 6 3.31160 

33.00 53.4000 10 4.99333 

34.00 51.5000 6 4.54973 

35.00 52.2222 9 4.02423 

36.00 53.6875 16 4.49768 

37.00 56.4000 10 6.88315 

38.00 59.5000 8 6.61168 

39.00 56.0833 12 5.63202 

40.00 61.8125 16 8.01015 

41.00 65.0000 20 5.79473 

42.00 65.8667 15 7.84553 

43.00 70.0000 5 8.45577 

44.00 63.4000 10 9.35949 

45.00 67.4000 5 8.38451 

 

Report 

diskriminasi_gay 

prasangka_seksu

al 

Mean N Std. 

Deviation 

46.00 73.0000 1 . 

47.00 62.0000 2 9.89949 



 
 

 

48.00 71.1250 8 8.04341 

49.00 57.0000 1 . 

50.00 76.0000 3 8.88819 

51.00 81.5000 4 8.81287 

53.00 84.0000 2 9.89949 

54.00 75.0000 1 . 

Total 59.6432 185 11.10876 

 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

diskriminasi_g

ay * 

prasangka_sek

sual 

Between 

Groups 

(Combined) 
15610.51

5 
28 557.518 

12.2

57 
.000 

Linearity 
14040.94

1 
1 

14040.9

41 

308.

682 
.000 

Deviation 

from 

Linearity 

1569.574 27 58.132 
1.27

8 
.178 

Within Groups 7095.939 156 45.487   

Total 
22706.45

4 
184 

   

 

 

 

 



 
 

 

Measures of Association 

 R R 

Squared 

Eta Eta 

Squared 

diskriminasi_gay * 

prasangka_seksual 
.786 .618 .829 .687 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6.  

Output Hasil Uji Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=prasangka_seksual diskriminasi_gay 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

                              Uji Hipotesis 

Correlations 

Notes 

Output Created 23-SEP-2016 14:46:03 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 
185 

Missing Value 

Handling 

Definition of Missing 

User-defined missing 

values are treated as 

missing. 

Cases Used 

Statistics for each pair 

of variables are based 

on all the cases with 

valid data for that pair. 



 
 

 

Syntax 

CORRELATIONS 

  

/VARIABLES=prasang

ka_seksual 

diskriminasi_gay 

  /PRINT=TWOTAIL 

NOSIG 

  

/MISSING=PAIRWISE. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.01 

[DataSet0]  

Correlations 

 prasangka_s

eksual 

diskriminasi_

gay 

prasangka_seksu

al 

Pearson 

Correlation 
1 .786** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 185 185 

diskriminasi_gay 

Pearson 

Correlation 
.786** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 185 185 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7.  

Hasil Interview Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pertanyaan 

Menurut anda bagaimana sih pandangan/pendapat anda mengenai homoseksual gay? 

Dan bagaimana reaksi anda ketika disamping atau didekat anda ada homoseksual 

gay? 

Subjek Usia Respon 

AW 20 “menurutku biasa aja mbak mereka juga berhak berteman dan 

menjalankan aktivitas seperti yang lainnya toh dikampus pun 

mereka juga tidak membuat masalah yang bikin heboh kok” 

Tra  18 “kalo aku pilih-pilih mbak mau temenan sama siapa dan 

menghindari banget punya temen kaya gt, aku kan juga cowok 

mbak, ogah punya temen kaya gitu, menurut ku sih itu gangguan 

jiwa mbak perilaku seksualnya tidak sesuai dengan lainnya ya 

kayak menyimpang gt deh hehehe” 

W 21 “sebenernya aku biasa aja sih mbak kalo emang beneran dideket 

ku ada homoseksual gay nggak masalah yang penting dia nggak 

ganggu” 

Mawar 17 “ilfill lah mbak deket2 sama homoseksual, menurutku homoseksual 

gay banyak negatifnya pokoknya mbak, lagian juga banyak yang 

gak suka kok sama mereka 

Is  22 “kalo aku sih sebenere kasihan sama homoseksual gay itu udah 

banyak yg gak suka, trus dijauhi lagi sama kebanyakan orang, 

pengen sih sebenere bisa ngebantu nyembuhin gt hehe” 

Rk 20 “sebenarnya kaya gt udh ada komunitasnya sndri kok mbak di 

malang pun juga ada, tapi kalo aku mending milih g berteman 

sama mereka mbak suka risih kalo nglihat perilakunya soalnya 

cowok sama cowok” 

Lf 22 “biasa aja aku nglihatnya soalnya aku juga pernah nglihat mereka 

makan bareng2 sama temen2 sesamanya dicafe tp mereka enjoy2 

aja tuh yg pntg gak ganggu aku gt aja” 

Mc  23 “biasa ae sih aku mbak, yo nggak menjijikkan juga kan yo setiap 

orang pengen podo2 dihargai lan dikancani ngono mbak” 

Kar 20 “menurutku homoseksual gay itu ya memalukan mbak, memalukan 

diri sendiri dan juga keluarganya karena perilakunya itu” 

Ti 20 “menurutku homoseksual itu menyimpang mbak, pernikahan 

sesama jenis aja juga sudah dilarang dan tertulis di UU, lagian 

homoseksual di Indonesia kan juga masih tabu sampek sekarang” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8. 

Hasil Interview Gay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Hasil Interview Pada Gay 

 

Nama (samaran) : Mak Rani 

Lokasi   : Alun-Alun Malang 

Hari/tanggal  : Minggu/ 16 Oktober 2016 

Waktu   : 19.30-21.00 WIB  

 

Baris  Pelaku  Respon  

 interviewer Bagaimana rasanya menjadi seorang gay? apakah 

anda pernah mengalami kesulitan dalam mencari 

pekerjaan dan teman? 

  Menjadi seorang gay kan pilihan ya mbak jadi 

saya harus menanggung resiko yang menjadi 

pilihan saya, iya sih mbak orang seperti saya sulit 

mencari pekerjaan yang cocok, saya dulu pernah 

kerja menjadi lady girls tapi juga tidak bisa 

bertahan lama, saya dulu ditempatkan dibagian 

dekorasi dan direktur saya itu tuh cocok sama saya 

gitu mbak dan tetep akhirnya ada yang nggak suka 

sama saya dipikir saya tidak tahan bekerja disitu 

akhirnya saya mengundurkan diri mbak, jadi 

sebenarnya yang membuat nggak nyaman bekerja 

itu ya teman-teman disitu yang kurang menerima 

saya, beberapa kali saya mengalami seperti itu 

mbak , sebelumnya saya juga pernah kerja di 

Surabaya juga kaya gitu mbak mereka mencari-

cari kesalahan saya, padahal sama atasan nggak 

ada masalah dan kerjaan saya selalu beres, dan 

orang-orang seperti saya kalau melakukan sesuatu 

itu total dan sempurna mbak, selain itu dulu saya 

juga pernah bekerja dan posisi saya itu sudah enak 

sebenarnya mbak tapi waktu istirahat tiba-tiba 

pekerjaan anak buah saya kok jadi rusak dan 

menunjukkan bukti-bukti kalau saya yang salah 



 
 

 

padahal sebenarnya bukan saya mbak dan saya 

yakin pasti itu kerjaan orang-orang yang nggak 

suka sama saya, saya juga nggak pernah bareng-

bareng sama teman kantor dan mereka selalu sinis 

dengan saya tapi semenjak saya ikut IGAMA saya 

jadi punya banyak teman-teman dari IGAMA 

sejak 2007 saya bergabung dengan IGAMA. 

 interviewer Kira-kira pernah enggak sih anda mendapat 

pandangan negatif dan diskriminasi dari orang-

orang disekitar anda? Diskriminasi bentuk apa saja 

sih yang pernah dialami? 

  Ya pasti pernah mbak, kalo menurut saya 

pandangan negatif dan diskriminasi itu akan selalu 

ada dan tidak akan pernah hilang pada seorang 

gay, orang seperti saya kan laki-laki suka sama 

laki-laki padahal kan keberadaan seperti saya ini 

sebenarnya ada tapi tidak diakui, paling ya kalo 

ada anak muda gitu trus kebetulan kita lewat 

paling ya digodain gitu mbak tapi saya nggak 

masalah kalo Cuma digodain manggil-manggil 

mbak kaya gitu, tapi supaya orang-orang tidak 

selalu memandang saya negatif saya sering ikut 

memberikan sosialisasi HIV AIDS gitu mbak di 

acara PKK jadi orang-orang bisa melihat sisi 

positif dari saya seorang gay, saya sering dijadikan 

bahan olokan mbak sekali dua kali saya masih 

diam saja tapi kalo kata-katanya sudah parah 

banget dan menyakiti saya ya saya segera 

bertindak mbak tegas dan marahin mereka saya 

orangnya frontal kebetulan mbak jadi ya berani, 

selain itu dipaksa menikah oleh orang tua itu 

menurut saya juga diskriminasi dan melanggar hak 

asasi saya sebagai seorang gay kan hak saya mbak 

mau menikah apa tidak daripada dipaksa menikah 

tapi sebenarnya saya sukanya sama laki-laki dan 

juga percuma mbak nggak akan bahagia justru 

kasihan wanitanya nantinya, teman-teman saya 

banyak yang nikah tapi bukan atas dasar cinta 

orang sukanya sama laki-laki dan ujung-ujungnya 

juga berantakan. 



 
 

 

 interviewer Contoh tindakan diskriminasi yang paling sering 

anda rasakan seperti apa? 

  Yang nyata sih pasti kata-kata mbak yang verbal 

itu sampek telinga saya panas kalo dengar kata-

kata gitu mbak, saya pernah sampai dibully dan 

tertekan waktu dulu saya SMP mbak, tapi dibully 

nya nggak sampai anarkis banget sih mbak trus 

akhirnya saya nggak mau nerusin sekolah lagi  

 

 


