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Pedoman wawancara untuk kaum homoseksual  

I. Identitas 

a Nama : Ad 

b Usia  : 19 

c Profesi : karyawan swasta 

II. Daftar pertanyaan 

a. Sejak kapan Anda menjadi seorang homoseks? 

Jawab: aduh sai, bawaan orok kali ya haa.,ya seingatku seh sejak aku 

SMA aku dah mulai pacaran ma cowok… 

b. Bagaimana perasaan Anda menjadi seorang homoseks? 

Jawab: biasa ajah tuh saii, happy-happy ajah hee.. 

c. Apa yang menyebabkan anda menjadi seorang homoseks? 

Jawab: gue diperkosaaaaaaaaaa ha… 

d. Apakah Anda memiliki komunitas? Jika ya, berapa rekan Anda yang 

tergabung di dalamnya dan dimana tempat berkumpulnya? 

Jawab: gue seh gak gabung kounias-komunitas atau lsm-lsm gitu,,kalo 

nongkrong ya cua ma anak-anak jah 

e. Apakah keluarga anda mengetahui bahwa anda seorang homoseks? 

Jawab: nggak lah saiii, kalo di rmh aku cowok tulen haaaa 

f. Berapa kali Anda berganti pasangan? 

Jawab: ada mungkin lebih dari 15 kali haaa…biasa binan haaa… 

g. Dimana tempat Anda bertemu dengan pasangan anda? 

Jawab: aduh ya nggak tentu lah, kadang pas dugem, pas jalan atau 

kadang dikenalin temen juga 

h. Apa yang Anda pikirkan mengenai perempuan? 

Jawab: aku pengen kayak mereka haa…yang jelas aku nggak berminat 

pacaran ma perempuan,,,enakan diajak ngerumpiii kali saii 
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i. Apakah anda mengetahui tentang HIV aids? 

Jawab: tahu, tenang ajah…kita main aman kog haa… 

j. Apa saja yang Anda lakukan ketika Anda sedang berkumpul dengan 

rekan-rekan homoseksual lainnya? 

Jawab: kadang kia hang out bareng, belanja, cekakak-cekiki, cari cowok 

cucok..hebring pokoknya haa… 

k. Apakah anda sering mengunjungi event yang bertemakan homosekaul? 

Jawab: kadang lah, kalo lagi pengen ajah 

l. Bagaimana pendapat Anda terhadap Negara Indonesia yang belum 

mengizinkan hubungan sesame jenis (homoseksual)? 

Jawab: kalo aku boleh ngomong seh, rempooong…resiko tinggal di 

Negara yag kurang menghargai perbedaan haaa…bahasa gue cucok 

em?., 

m. Bagaimana anda menyikapi orang lain yang belum bisa menerima 

kehadiran Anda sebagai seorang homoseksual? 

Jawab: ikh bodo amat…gue y ague…elu ya elu…lo emang ada yang 

gak bisa terima ya udah gak usah kenal ma gue..rempong amat 

n. Apakah Anda memiliki keinginan untuk sembuh? mengapa? 

Jawab: dulu sempet pengen jadi cowok beneran tapi sekarang udah 

males…udah terlanjur cinta ma abee haaaa..curcol saiii… 

 

 

 

 

 

Pedoman wawancara untuk kaum homoseksual  

III. Identitas 

d Nama : At 

e Usia  :23 

f Profesi :pegawai swasta 
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IV. Daftar pertanyaan 

a. Sejak kapan Anda menjadi seorang homoseks? 

Jawab: gue dah dari SMP kali ciint., 

b. Bagaimana perasaan Anda menjadi seorang homoseks? 

Jawab: ya udah dih happy-happy ajah kali ya hee., 

c. Apa yang menyebabkan anda menjadi seorang homoseks? 

Jawab: gue dulu deket ma guru ngaji gue.,.cucok ggituu he.. 

d. Apakah Anda memiliki komunitas? Jika ya, berapa rekan Anda 

yang tergabung di dalamnya dan dimana tempat berkumpulnya? 

Jawab: gue suka maen ma anak-anak kayak biasanya aja she, 

tapi biasanya kita udah punya rombongan main gitu.. 

e. Apakah keluarga anda mengetahui bahwa anda seorang 

homoseks? 

Jawab: nggak lah, gila aja mereka tahu… 

f. Berapa kali Anda berganti pasangan? 

Jawab: nggak keitung lah…gue hobby coba-coba haa 

g. Dimana tempat Anda bertemu dengan pasangan anda? 

Jawab: banyak lah, da di tempat dugem, di mall,,,kebanyakan 

she dikenalin ma temen—temen…biasalah binan,,hee 

h. Apa yang Anda pikirkan mengenai perempuan? 

Jawab: mereka asik diajak temenan, curhat-curhtaan.,.,hebring-

hebringan haaa, 

i. Apakah anda mengetahui tentang HIV aids? 

Jawab: tau lah, dan gue sadar banget masalah itu ada di sekitar 

gue.,makanya gue pilih-pilih lah cari pacar.,bukan berate senang 

satu malam tapi  besok gue kena aida… 
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j. Apa saja yang Anda lakukan ketika Anda sedang berkumpul 

dengan rekan-rekan homoseksual lainnya? 

Jawab: kalo ma temen-temen biaanya gue jalan ajah ke mall, 

nongkrong, ngecengin cowok cucok hee., 

k. Apakah anda sering mengunjungi event yang bertemakan 

homosekaul? 

Jawab: sering banget, orang temen-temen gue juga yang show 

hee., 

l. Bagaimana pendapat Anda terhadap Negara Indonesia yang 

belum mengizinkan hubungan sesame jenis (homoseksual)? 

Jawab: aduh apa ya ciiint, yang jelas gue ma temen-temen gue 

merasaminoritas banget hix hix hee., 

m. Bagaimana anda menyikapi orang lain yang belum bisa 

menerima kehadiran Anda sebagai seorang homoseksual? 

Jawab: ikh bodo amat lah, gue males mikirin mereka.,.,kalo 

mreka gak bisa nerima gue.,yawda kita end ajah 

n. Apakah Anda memiliki keinginan untuk sembuh? mengapa? 

Jawab: gue sadar gue sakit, tapi inilah gue., 

 

 

 

Pedoman wawancara untuk kaum homoseksual  

V. Identitas 

a. Nama : Ag 

b. Usia :30 

c. Profesi :pegawai swasta 

VI. Daftar pertanyaan 
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a. Sejak kapan Anda menjadi seorang homoseks? 

Jawab: gue mulai menjalin hubungan ma cowok tu sejak gue 

kuliah di jogja ajah, waktu SMA gue sempt pacaran ma cewek 

hee., 

b. Bagaimana perasaan Anda menjadi seorang homoseks? 

Jawab: saat gue memilih untuk menjalani kehidupan sebagai 

seorang binan, gue ngerasa lega banget,,kayaknya itulah diri gue 

yang sesungguhnya meskipun banyak pihak yang nggak bisa 

terima., 

c. Apa yang menyebabkan anda menjadi seorang homoseks? 

Jawab: ga tw juga yang jelas gue lebih tertarik ma cowok 

tuh.,bawaan orok kali ya., 

d. Apakah Anda memiliki komunitas? Jika ya, berapa rekan Anda 

yang tergabung di dalamnya dan dimana tempat berkumpulnya? 

Jawab: nggak tuh, dulu gue emang ngeksis ma temen-temen 

bina di café-café, mall dll lah,,,tapi sekarang gue jaadi ibu 

rumah tangga.,masak di rumah.,hang out ma suami,,liburan ma 

suami haaa., 

e. Apakah keluarga anda mengetahui bahwa anda seorang 

homoseks? 

Jawab: mami gue tahu dan beliau bisa erima gue, papiku juga 

tahu tapi beliau nggak bisa terima.,beliau marah banget dan 

nggak mau biayain kuliah gue lagi.,kemariin gue selesein kuliah 

gue ya dengan duit gue sendiri,,gue kerja,,,tapi kadang mami 

gue kasih duit juga seh., 

f. Berapa kali Anda berganti pasangan? 

Jawab: dullu gue sering ganti-ganti ampe ngak itung kali, 

sekarang gue setia haaa., 
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g. Dimana tempat Anda bertemu dengan pasangan anda? 

Jawab: kebanyakan se dari temen ke temen ya., 

h. Apa yang Anda pikirkan mengenai perempuan? 

Jawab: they are best friend 

i. Apakah anda mengetahui tentang HIV aids? 

Jawab: tahu lah, dan gue rasa semua binan harus waspada ma 

yang namanya aida tu.,., 

j. aja yang Anda lakukan ketika Anda sedang berkumpul dengan 

rekanrekan homoseksual lainnya? 

Jawab: nggak lain dan nggak bukan biasanya nongkrong gitu 

k. Apakah anda sering mengunjungi event yang bertemakan 

homosekaul? 

Jawab: dulu mungkin gue sering tapi sekarang udah males hee., 

l. Bagaimana pendapat Anda terhadap Negara Indonesia yang 

belum mengizinkan hubungan sesame jenis (homoseksual)? 

Jawab: gue pernah mau menikah sama pacar gue, dia bule 

Belanda tapi gue sadar di negara ini tidak ada pernikahan 

sesame jenis. Dia mau bawa gue ke Belanda tapi gue nggak mau 

ninggalin Indonesia..akhirnya gue memilih putus aja.,nggak  

taudwech gue harius ngomong apa..,  

m. Bagaimana anda menyikapi orang lain yang belum bisa 

menerima kehadiran Anda sebagai seorang homoseksual? 

Jawab: ikh bodo amat dwech, toh gue punya temen-temen yang 

lebih bis terima gue apa adanya. 

n. Apakah Anda memiliki keinginan untuk sembuh? mengapa? 

Jawab: kayaknya nggak dweh, gue bukan tipe orang yang harus 

terpuruk dalam kebohongan.,bukan berarti gue berkepribadian 

ganda kan?., 
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Pedoman wawancara untuk kaum homoseksual  

Identitas 

a. Nama : Dn 

b. Usia :28 

c. Profesi :dokter gigi muda 

d. Daftar pertanyaan 

a. Sejak kapan Anda menjadi seorang homoseks? 

Jawab: sejak gue membenci makhluk bernama pere he., 

b. Bagaimana perasaan Anda menjadi seorang homoseks? 

Jawab: gue lebih Nyman lah yg jelas.. 

c. Apa yang menyebabkan anda menjadi seorang homoseks? 

Jawab: dulu, gue sakit hati gitu dwech ma cewek he., 

d. Apakah Anda memiliki komunitas? Jika ya, berapa rekan Anda 

yang tergabung di dalamnya dan dimana tempat berkumpulnya? 

Jawab: nggak tuh, gue belm bgitu bisa terbuka ma orang 

lain,,,Cuma beberappa temen gue aja yang tahu… 

e. Apakah keluarga anda mengetahui bahwa anda seorang 

homoseks? 

Jawab: ngaak lah, gilinggaaan… 
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f. Berapa kali Anda berganti pasangan? 

Jawab: gue blm pnh gnt psngan tuh ampe skg,,mash satu ya 

dulu,,mudah-mudahan buat yang pertama dan terakhir…haaa… 

g. Dimana tempat Anda bertemu dengan pasangan anda? 

Jawab: temen lama tuch,,,dah knl smnjak gue masih jadi lelaki 

tulen hee,,, 

h. Apa yang Anda pikirkan mengenai perempuan? 

Jawab: buat jadi temen sih oke lah tp kalo buat jadi pacar nggak 

dwech heee., 

i. Apakah anda mengetahui tentang HIV aids? 

Jawab: virus yang rentan menyerang kaum binan karena binan 

terkenal suka ganti-ganti pasangan.. 

j. Apa saja yang Anda lakukan ketika Anda sedang berkumpul 

dengan rekan-rekan homoseksual lainnya? 

Jawab: paling ngerumpiii kali ya he., 

k. Apakah anda sering mengunjungi event yang bertemakan 

homosekaul? 

Jawab: jarang bangeet, dah nggak eksis bu he., 

l. Bagaimana pendapat Anda terhadap Negara Indonesia yang 

belum mengizinkan hubungan sesame jenis (homoseksual)? 

Jawab: gue nggak ngerti juga,  binguung., 

m. Bagaimana anda menyikapi orang lain yang belum bisa 

menerima kehadiran Anda sebagai seorang homoseksual? 

Jawab: luweh mbaaakk., 

n. Apakah Anda memiliki keinginan untuk sembuh? Mengapa? 

Jawab: ??? gue nyaman begini., 
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Pedoman wawancara untuk kaum homoseksual  

VII. Identitas 

a. Nama : Eg 

b. Usia :26 

c. Profesi : pegawai swasta 

VIII. Daftar pertanyaan 

a. Sejak kapan Anda menjadi seorang homoseks? 

Jawab: sejak kuliah, sekitar tahun 2003 

b. Bagaimana perasaan Anda menjadi seorang homoseks? 

Jawab: biasa aja tuch… 

c. Apa yang menyebabkan anda menjadi seorang homoseks? 

Jawab: haaaa…apa ya?.,aku rasa mengalir egitu saja he., 

d. Apakah Anda memiliki komunitas? Jika ya, berapa rekan Anda 

yang tergabung di dalamnya dan dimana tempat berkumpulnya? 

Jawab: nggak juga, apling nongkrong ma anak-anak.. 

e. Apakah keluarga anda mengetahui bahwa anda seorang 

homoseks? 

Jawab: nggak lah, tapi setiap pacarku pasti ku ajak ke 

rumah.,biar kenal ma keluargaku tapi keluargaku tahunya ya 

Cuma temen… 

f. Berapa kali Anda berganti pasangan? 

Jawab: berkali-kali 
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g. Dimana tempat Anda bertemu dengan pasangan anda? 

Jawab: kadang ketemu di mall, kebanyakan seh dari FB 

h. Apa yang Anda pikirkan mengenai perempuan? 

Jawab: apa ya?best friend aja kali ya he., 

i. Apakah anda mengetahui tentang HIV aids? 

Jawab: tahu lah,,,dan aku rajin cek darah kog., 

j. Apa saja yang Anda lakukan ketika Anda sedang berkumpul 

dengan rekan-rekan homoseksual lainnya? 

Jawab: ya tergantung mo ngapain,,,tapi biasanya kita main-main 

gitu k mall ngecengin cowok-cowok haaaaaa… 

k. Apakah anda sering mengunjungi event yang bertemakan 

homosekaul? 

Jawab: jarangtuh….sesekali aja… 

l. Bagaimana pendapat Anda terhadap Negara Indonesia yang 

belum mengizinkan hubungan sesame jenis (homoseksual)? 

Jawab: ya coba ja Indonesia bolehin para binan nikah pasti 

nggak akan adaperselingkuhaaan haaa….g banget ya koment 

aku?tahu akh haa 

m. Bagaimana anda menyikapi orang lain yang belum bisa 

menerima kehadiran Anda sebagai seorang homoseksual? 

Jawab: ya cuek j lah, aku sadar banget nggak semua orang bisa 

terima aku makanya aku curhat nggak ma sembarang orang 

n. Apakah Anda memiliki keinginan untuk sembuh? mengapa? 

Jawab: kadang kepikiran seh jadi lelaki tulen tapi rasanya aku 

lebih enjoy jadi binan he., 
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Pedoman wawancara untuk masyarakat 

I. Identitas 

a Nama : Wp 

b Usia  :29 

c Profesi :pegawai swasta 

II. Daftar pertanyaan 

a. Pernahkan Anda mendengar kata gay atau homoseks? 

Jawab: sering banget mbak 

b. Apa yang Anda ketahui tentang gay atau homoseks? 

Jawab: setahu aku seh mereka cowok yang suka ma cowok juga, iya kan? 

c. Bagaimana pendapat Anda tentang keberadaan gay atau homoseks? 

Jawab: itu kan pilihan hidup seseorang, yawadalh biarin aj yang penting 

nggak ganggu kita juga kan? 

d. Apakah Anda pernah melihat pasangan homoseksual berkencan? 

Jawab: hamper tiap hari mbak haaa., 

e. Apakah Anda memiliki teman/ sahabat seorang gay homoseks? 

Bagaimana  pendapat Anda mengenai dirinya? 

Jawab: ya, aku punya banyak temen binan,,temen cewekku juga 

she.,mereka baik kok.,malahan kalo mereka jalan ma cewekku,,aku nggak 

pernah ngelarang,,,asik-asik kok orangnya.,malahan kadang gokil,,gila 

juga haa., 

f. Bagaimana sikap Anda jika salah satu keluarga Anda adalah seorang 

homoseksual? 

Jawab: kalau bisa jangan she ya haa., 
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Pedoman wawancara untuk masyarakat 

III. Identitas 

a Nama : ks 

b Usia  :22 

c Profesi :mahasiswa 

IV. Daftar pertanyaan 

a Pernahkan Anda mendengar kata gay atau homoseks? 

Jawab: pernahlah mbak. 

b Apa yang Anda ketahui tentang gay atau homoseks? 

Jawab: mungkin homoseksual itu salah satu penyimpangan 

seksual..kan cowok ma cowok heee 

c Bagaimana pendapat Anda tentang keberadaan gay atau homoseks? 

Jawab: mereka baik-baik kog, gokil, lucu..ya pokoknya nyenengin 

gitu,,betah juga lo ngobrol ma mereka hee.,para binan adalah 

sahabat baik para perempuan..percaya dwech hee., 

d Apakah Anda pernah melihat pasangan homoseksual berkencan? 
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Jawab: sering juga, sering ngikut malah haaa., 

e Apakah Anda memiliki teman/ sahabat seorang gay homoseks? 

Bagaimana  pendapat Anda mengenai dirinya? 

Jawab: punya lah, they are my best friend  

f Bagaimana sikap Anda jika salah satu keluarga Anda adalah seorang 

homoseksual? 

Jawab: ku harap she nggak ya, aku punya 2 adik cowok,,sebisa 

mungkin nggak dwech…dank u piker perlu perhatian dari keluarga 

juga supaya mereka nggak jadi binan haa., 
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Pedoman wawancara untuk masyarakat 

V. Identitas 

a Nama : pt 

b Usia  :25 

c Profesi :PNS 

VI. Daftar pertanyaan 

a Pernahkan Anda mendengar kata gay atau homoseks? 

 Jawab: pernah 

b Apa yang Anda ketahui tentang gay atau homoseks? 

Jawab: aku belum pernah berkomunikasi langsung she ma homoseksual 

tuh tapi sering denger aja..katanya mereka baik-baik kok, sama kayak 

kita Cuma kecenderungan seksualnya aja yag beda.. 

c Bagaimana pendapat Anda tentang keberadaan gay atau homoseks? 

Jawab: aduh saya nggak ngerti secara langsung kehidupan homoseksual 

itu seperti apa, jadi kayaknya  

d Apakah Anda pernah melihat pasangan homoseksual berkencan? 

 Jawab: mungkin pernah tapi nggak ngeh juga haaa 

e Apakah Anda memiliki teman/ sahabat seorang gay homoseks? 

Bagaimana  pendapat Anda mengenai dirinya? 
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 Jawab: nggak mbak, tapi she katanay mereka asik-asik ya? 

f Bagaimana sikap Anda jika salah satu keluarga Anda adalah seorang 

homoseksual? 

 Jawab: janganlah mbak he 

 

 

Pedoman wawancara untuk masyarakat 

VII. Identitas 

a Nama : Aj 

b Usia  :19 

c Profesi :mahasiswa 

VIII. Daftar pertanyaan 

a Pernahkan Anda mendengar kata gay atau homoseks? 

 Jawab: pernah she… 

b Apa yang Anda ketahui tentang gay atau homoseks? 

 Jawab: homo ya? Cowok suka sama cowok kan?hee., 

c Bagaimana pendapat Anda tentang keberadaan gay atau homoseks? 

 Jawab: saya nggak ngerti mbak, setauku ya cowok yang pacaran ma 

cowok. 

d Apakah Anda pernah melihat pasangan homoseksual berkencan? 

Jawab: nggak pernah mbak, lihat homonya aja saya nggak pernah, 

Cuma pernah dener aja. 

e Apakah Anda memiliki teman/ sahabat seorang gay homoseks? 

Bagaimana  pendapat Anda mengenai dirinya? 

 Jawab: nggak mbak 

f Bagaimana sikap Anda jika salah satu keluarga Anda adalah seorang 

homoseksual? 
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 Jawab: hah?mudah-mudahan nggak ada turunaaaannnya dwech 

hehehe., 

 

 

Pedoman wawancara untuk masyarakat 

IX. Identitas 

a Nama :nn 

b Usia  :40 

c Profesi :PNS, ibu rumah tangga 

X. Daftar pertanyaan 

a Pernahkan Anda mendengar kata gay atau homoseks? 

 Jawab: ya, saya sudah pernah mendengar istilah homoseksual.. 

b Apa yang Anda ketahui tentang gay atau homoseks? 

Jawab: setahu pengetahuan saya sih, homoseksual itu istilah untuk 

lelaki yang mempunyai kecenderunagn seksual dengan sesame lelaki. 

c Bagaimana pendapat Anda tentang keberadaan gay atau homoseks? 

Jawab: saya athu mereka ada tapi tetap saja tidak boleh karena dilarang 

agama juga kan?., 

d Apakah Anda pernah melihat pasangan homoseksual berkencan? 

 Jawab: dulu waktu saya kuliah she temen sekelas saya ada yang homo.. 

e Apakah Anda memiliki teman/ sahabat seorang gay homoseks? 

Bagaimana  pendapat Anda mengenai dirinya? 

 Jawab: punya, temen sekelas saya waktu kuliah dulu.. 

f Bagaimana sikap Anda jika salah satu keluarga Anda adalah seorang 

homoseksual? 

 Jawab: ya sebisa mungkin itu dihindari karena dilarang agama 

 

 

Comment [D94]: sikap 

Comment [D95]: pengetahuan 

Comment [D96]: tanggapan 

Comment [D97]: pendapat 

Comment [D98]: pengetahuan 

Comment [D99]: interaksi 

Comment [D100]: sikap 



 
 

Pedoman Observasi 

 

Hari/ Tanggal : 14, 28 Juni 2011 

Waktu  :22.00 - selesai 

Lokasi  : Cafe Papilon Yogyakarta 

No Aspek yang Diamati Hasil Observasi Keterangan 

1 Lokasi berkumpulnya 

kaum homoseksual 

Papilon Tempat strategis di 

tengah kota 

2 Kebiasaana kaum 

homoseksual  

Dugem, mengunjungi even 

bertema homoseksual 

Acara-acara 

khusus untuk 

homoseks atau 

gaysaling 

mengenal 

3 Interaksi sesama kaum 

homoseksual 

Berkelompok-kelompok Hubungan sesama 

homoseks sangat 

baik, hampir 

semua  

4 Interaksi dengan orang 

lain (bukan 

homoseksual) 

Baik Ikut bergabung 

dalam kelompok 

homoseks atau gay 

saat dugem 

5 Identitas kaum 

homoseksual dalam 

berinteraksi dengan 

masyarakat 

Terbuka Mengakui keadaan 

dirinya sebagai 

homoseks atau gay 

6 Keberadaan kaum 

homoseksual dalam 

keluarga 

Terbuka/ tertutup Berbeda antara 

satu dengan yang 

lain, ada yang 

memilih 

menutupinya dan 



 
 

ada juga yang 

terbuka 

7 Kecenderungan bakat/ 

prestasi kaum gay 

seni Dalam acara-acara 

homoseks tersebut, 

para homoseks 

atau gay tampil 

menyanyi dan 

menari 

8 lainnya   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedoman Observasi 

 

Hari/ Tanggal : 10, 18 dan 25 Juni 

Waktu  :21.00 - selesai 

Lokasi  : Alum-alun Yogyakarta 

No Aspek yang Diamati Hasil Observasi Keterangan 

1 Lokasi berkumpulnya 

kaum homoseksual 

Allun-alun Yogyakarta lokasinya di tengah 

kota 

2 Kebiasaana kaum nongkrong Berkumpul dengan 



 
 

homoseksual  kelompoknya 

(sesama homoseks 

ataupun bukan 

homoseks) 

3 Interaksi sesama kaum 

homoseksual 

baik Berkomunikasi 

dengan baik 

4 Interaksi dengan orang 

lain (bukan 

homoseksual) 

Baik Mampu 

berkomunikasi 

dengan baik 

5 Identitas kaum 

homoseksual dalam 

berinteraksi dengan 

masyarakat 

Terbuka Dilihat dari cara 

berpakaian, 

gurauan dan gaya 

berbicara, sebagian 

masyarakat sudah 

ada yang bisa 

mengetahui bahwa 

mereka adalah 

homoseks 

6 Keberadaan kaum 

homoseksual dalam 

keluarga 

- -- 

7 Kecenderungan bakat/ 

prestasi kaum gay 

- Saat berkumpul 

dengan homoseks 

atau gay, mereka 

terlihat lucu dan 

menyenangkan 

8 lainnya   

 

 

  



 
 

Pedoman Observasi 

 

Hari/ Tanggal : 5, 19 Juni dan 3, 17 dan 24 Juli 

Waktu  :20.00 - selesai 

Lokasi  : Happy Puppy Jogjatronik 

No Aspek yang Diamati Hasil Observasi Keterangan 

1 Lokasi berkumpulnya 

kaum homoseksual 

Happy Puppy Jogjatronik Berkunjung untuk 

bernyanyi 

2 Kebiasaana kaum 

homoseksual  

bernyanyi Bernyanyi dengan 

kelompok bermain 

3 Interaksi sesama kaum 

homoseksual 

Baik kompak  

4 Interaksi dengan orang 

lain (bukan 

homoseksual) 

Baik Ramah, rame dan 

menyenangkan 

5 Identitas kaum 

homoseksual dalam 

berinteraksi dengan 

masyarakat 

terbuka Dilihat dari acara 

berpakaian, 

gurauan dan cara 

berbicara, sebagian 

masyarakat sudah 

ada yang bisa 

mengetahui bahwa 

mereka adalah 

homoseks 

6 Keberadaan kaum 

homoseksual dalam 

keluarga 

- - 

7 Kecenderungan bakat/ 

prestasi kaum gay 

Gemar mengetahui dunia 

seni 

menyanyi 

8 lainnya   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saat sedang observasi dan wawancara di alun-alun 

Yogyakarta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaya homosksual 
 

 

 

 

 

  

Saat observasi menyaksikan even yang bertemakan 

homoseksual. 
 

 

 

 

  

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat observasi dan wawancara para homoseksual bernyanyi 


