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persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi lain, kecuali pada bagian 

tertentu yang penulis gunakan sebagai sumber penulisan. 

Pernyataan ini oleh penulis dibuat dengan penuh kesadaran dan 

sesungguhnya, apabila kemudian hari ternyata tidak benar maka sepenuhnya 
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MOTTO 

Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah akan mengenalimu di saat 

sempit  

(HR. Tarmidzi) 

 

If you can dream it, you can do it 

(Walt Disney) 

 

Jika sudah berjuang dan berkorban untuk melakukan apapun namun jika 

yang terbaik hari ini hanya itu, ya syukurilah 

(NN) 

 

 

Pagi adalah bekal roti yang dibuatkan ibu dengan doa, diantarkannya kita 

ke pintu, agar kia tahu jalan kembali setelah mengejar mimpi... 

Siang menyilaukan, yang mengagumkan belum tentu 

menenteramkan, yang mengesankan tak perlu dimiliki... 

Malam menjadi jeda, menyiapkan babak selanjutnya, 

semoga besok menjadi peran utama 

Aku di ambang pintu, mundur atau melangkah? 

Mengakhiri atau mengawali?  

Aku menutup pintu... 

Hari baru... 

Cerita baru... 

 

 

 

 

 

 



 
 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan tidak mengurangi rasa syukur kepadaAllah Yaa Dzul Jalaali Wal Ikhraam 

Yang Maha Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan, karya sederhana ini saya 

persembahkan kepada orang-orang yang memiliki makna istimewa bagi 

kehidupan saya, diantaranya:  

 Keluargaku... 

Mama dan bapak, yang tiada henti-hentinya mengasihi, menularkan 

kesabaran dan memberikan keyakinan untuk terus bermimpi. 

Aji dan Iyuth, yang terus menjadi semangat dan inspirasi hidupku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Karya sederhana ini juga saya bingkiskan kepada: 

 Keluarga besar, terima kasih atas doa dan dukungannya 

 Dekkus, terima kasih untuk semuanya, for loving, laughing and crying 

 A Galih, begitu banyak yang ingin dikatakan, begitu banyak yang tak 

dapat dikatakan, thanks a lot, thats meaningful 

 JeGeRT “Ajeng, Rinny dan Tiwi” terima kasih untuk semua kisah yang 

indah, untuk selalu ada meskipun kalian jauh, friendship is never end 

 Teman-teman Dilogi 07, terima kasih untuk kebersamaannya, that was 

moment to remeber 

 KK crew “Kak Deddy, Kak Mamed, Kak Irawan, Mas Ronny, Kak Agus 

dkk juga mas Wahyu” terima kasih atas kebersamaannya, semua 

waktunya, nasehatnya, senyumnya dan dukungannya. Thats for wonderful 

story 

 Happy Puppy crew, terima kasih untuk semua cerita, bermacam-macam 

pengalaman sehingga membuatku lebih bisa memaknai hidup 

 Mas Fian dan Hesty, terima kasih untuk semangatnya, tulari aku kegigihan 

dan kesabaran kalian 

 Sahabat-sahabatku Danang, Adit, Nurul, Mbak Poetri, Atin dan Pardjo, 

silly little thing that we are 

 Untuk mereka yang “ada”, thanks for trusting me your stories and 

believing me to retell and functionalizing it 

 Ayoks dan Heru, mari kita lanjutkan perjuangan ini 

 …without u all I’m going to be is INCOMPLETE… 



 
 

FENOMENA HOMOSEKSUAL DI KOTA YOGYAKARTA 

 

ABSTRAK 
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Penelitian Fenomena Homoseksual di Kota Yogyakarta ini 

dilatarbelakangi oleh semakin terlihatnya eksistensi para homoseksual serta 

melihat pandangan masyarakat yang mana sebagian masyarakat tersebut memiliki 

persepsi yang berbeda-beda terhadap keberadaan dan eksistensi homoseksual 

tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan untuk 

memilih jalan hidupnya sebagai homoseksual dan bagaimana pandangan 

masyarakat terhadap keberadaan homoseksual tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan sumber data primer lima 

homseksual dan lima masyarakat umum. Sumber data sekunder berasal dari 

dokumentasi dan kepustakaan melalui buku, media cetak dan internet. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakan. 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan teknik 

keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, sedangkan untuk 

menganalisis data yang telah terkumpul yaitu dengan teknik analisis data dengan 

pedoman analisis interaktif Miles dan Huberman dengan 4 tahap yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Penelitian terhadap para homoseksual ini pun diperlukan pendekatan personal 

sehingga informasi yang didapatkan bersifat akurat. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) alasan memilih jalan hidup sebagai 

homoseksual diantaranya adalah kebutuhan seksual yang mana dirasakan oleh 

kaum homoseks atau gay hanya bisa tertarik dengan sesama laki-laki saja, trauma 

percintaan dengan lawan jenis yang dirasakan cukup dalam oleh laki-laki 

sehingga memilih pasangan yang sejenis dengan harapan rasa sakitnya tidak 

terulang dan pengalaman seks yang kurang menyenangkan (sodomi) 

mengakibatkan trauma berkepanjangan yang akhirnya menjadikan apa yang telah 

dialaminya sebagai pengalaman seks dan berlanjut sampai dengan waktu yang 

lama. 2) Pada dasarnya semua narasumber (masyarakat umum) berasumsi sama 

bahwa homoseksual merupakan individu dengan orientasi seks yang tidak wajar. 

Sikap yang ditunjukan terhadap para homoseksual berbeda-beda, ada yang 

cenderung terbuka dan bisa menerima keberadaannya, ada pula yang kurang bisa 

menerima keberadaannya bahkan ada yang sama sekali tidak bisa menerima 

keberadaanya sehingga para homoseksual kerap mendapatkan cibiran dari 

sebagian masyarakat. 
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