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Abstrak 

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 

 

      Abstract 

 
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 

 

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 & 

Rakhmahappin 2014). Selain fenomena 

LGBT khususnya gay, 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). 

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 
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dianggap sebagai penyimpangan orientasi 

seksual (Prabowo & Rakhmahappin 

2014). 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). 

Menurut Herek (2004) stigma 

negatif dari masyarakat dapat 

menyebabkan timbulnya prasangka 

seksual kepada kaum homoseksual 

khusunya gay terkait orientasi seksualnya. 

Menurut Herek prasangka seksual 

digunakan untuk mewakili sikap negatif 

berdasarkan orientasi seksual. 

Menurut Vaughan dan Hogg 

(Sarwono & Meinarno 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. 

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). 

Menurut Anggraini (2013) dalam 

penelitiannya hasil menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan positif antara niat 

diskriminasi dan perilaku diskriminasi 

terhadap homoseksual yang dipengaruhi 

oleh faktor internal khususnya kepribadian 

sebagai dasar sikap, niat dan perilaku 

diskriminasi terhadap homoseksual. 

Menurut Herek (2000) dalam 

penelitiannya 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. 

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 & 

Meinarno (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 (1979) diskriminasi adalah 

perlakuan yang tidak seimbang terhadap 

perorangan atau kelompok berdasarkan 

sesuatu yang bersifat kategorikal, atau 
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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. 

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. 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. Menurut Hanurawan 

(2010) prasangka memililki tiga 

komponen utama yaitu komponen kognitif, 

komponen afektif, dan komponen konatif. 

Demikian pula aspek prasangka seksual 

terhadap gay. 

 

Metode 

Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

dengan menggunakan metode penelitian 

kuantitatif korelasional, dimana variabel X 

merupakan variabel prasangka seksual dan 

variabel Y merupakan variabel 

diskriminasi. 

 

Responden Penelitian 

Responden dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa Universitas Brawijaya 

yang sedang menempuh kuliah Strata 1 

sebanyak 185 subjek. 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). 

Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua 

skala yaitu, skala prasangka seksual dan 

skala diskriminasi. Skala prasangka 

seksual disusun sendiri oleh peneliti 

berdasarkan aspek-aspek prasangka dari 

teori Hanurawan (2010). Skala prasangka 

seksual dalam penelitian ini memiliki 

reliabilitas sebesar 0.837 (sangat tinggi) 

dengan jumlah item sebanyak 14 item. 

Skala diskriminasi disusun sendiri oleh 

peneliti berdasarkan aspek-aspek 

diskriminasi dari teori Sarwono & 

Meinarno (2009). Skala Diskriminasi 

dalam penelitian ini memiliki reliabilitas 

sebesar 0.924 (sangat tinggi) dengan 

jumlah item sebanyak 24 item. Kedua 

skala tersebut menggunakan uji validitas 

isi dan validitas tampang dimana validitas 

isi diperoleh dengan meminta 

pertimbangan expert judgement yakni 

dosen pembimbing, sedangkan validitas 

tampang diperoleh dari responden saat 

mengisi skala uji coba. 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan uji korelasi 

product moment pearson dengan 

menggunakan bantuan software SPSS 20 

for windows.  
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Hasil 

Hasil penelitian yang dilakukan 

dengan menggunakan teknik correlation 

product moment pearson, menunjukkan 

bahwa korelasi pearson sebesar 0.786 

(r=0.786) dengan p sebesar 0.000 

(p<0.000), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat bukti untuk menolak 

hipotesis atau melawan hipotesis nol. 

Berdasarkan hasil uji korelasi 

diatas dapat dikatakan bahwa hipotesis 

yang berbunyi tidak terdapat hubungan 

antara prasangka seksual dengan 

diskriminasi gay ditolak. Uji normalitas 

diperoleh signifikansi sebesar 0.146 

(p>0.05) untuk skala prasangka seksual 

dan untuk skala diskriminasi diperoleh 

signifikansi sebesar 0.297 (p>0.05). 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), sehingga 

dapat dikatakan bahwa kedua variabel 

linier. 

 

Diskusi 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara 

kedua variabel yaitu variabel prasangka 

seksual dengan diskriminasi. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Anggraini 

(2013) juga menyebutkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara niat 

diskriminasi dengan perilaku diskriminasi 

pada homoseksual, ada hubungan yang 

positif antara sikap dan niat diskriminasi. 

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 dan menjadi 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. Menurut Vaughan dan Hogg 

(Sarwono & Meinarno 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. 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 

timbulnya perilaku diskriminasi dalam 

keadaan tertentu dan tergantung pada 
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pelaku yang terlibat, pelaku yang sering 

terlibat dalam keadaan tersebut salah 

satunya homoseksual gay sering mendapat 

penolakan, pengucilan, atau 

ketidakberdayaan dalam situasi seperti itu. 

Hal tersebut sejalan dengan hasil 

penelitian Herek (2004) yang mengatakan 

bahwa prasangka seksual menyebabkan 

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). 

 

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. 
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