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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kecemasan sosial pada laki-laki yang memiliki 

ketertarikan seksual sesama jenis (gay) serta faktor-faktor penyebabnya. Gay merupakan sebuah 

bentuk orientasi seksual dimana laki-laki memiliki ketertarikan pada sesama jenis (laki-laki), baik 

secara seksual maupun emosional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

studi kasus instrumental. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah lima orang (20-42 tahun) yang 

diperoleh menggunakan metode purposive sampling. Metode penggalian data yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni wawancara mendalam dan pengamatan. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis tematik, dengan tipe theory-driven. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa seluruh partisipan memiliki kecemasan sosial, dimana kecemasan sosial tersebut 

ditunjukkan dengan bentuk yang berbeda-beda, baik merasakan takut akan situasi sosial maupun 

melakukan penghindaran sosial. 

 

Kata kunci: gay, kecemasan sosial 

 

ABSTRACT 

This research aims to know the description of social anxiety in men who have same-sex attraction (gay) 

and also the factors that cause it. Gay is a form of sexual orientation in which a man has an attraction to 

another man (same-sex). This is not only in emotional attraction, but also sexual attraction. This 

research used a qualitative approach with instrumental case-study method. The participants in this 

research were five person (18-42 years old) obtained by using the purposive sampling method. Data 

collection method in this research are depth interviews and observations. The analytical technique in 

this research is thematic analysis technique with a theory-driven type. The result of this research 

indicates that all of the participants have social anxiety, in which the social anxiety is shown in different 

forms, like fear of social situation or social avoidance. 
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P E N D A H U L U A N  

Kesehatan mental merupakan sebuah kondisi dimana individu merasa sejahtera, menyadari 
potensi yang dimiliki, dapat melakukan coping terhadap masalah yang tengah dihadapi, dapat bekerja 
secara produktif serta dapat berkontribusi untuk lingkungannya (WHO, 2014). Hal ini berarti bahwa 
kesehatan mental merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki setiap individu. Adanya 
permasalahan terkait kesehatan mental dapat mempengaruhi individu dalam menjalani kehidupan 
sehari-harinya.  

Permasalahan-permasalahan mental erat kaitannya dengan permasalahan psikologis, dimana 
hal ini dapat berupa permasalahan akan kepribadian, permasalahan dalam menjalin relasi dan 
bersosialisasi, dsb. Permasalahan dalam menjalin relasi dan bersosialisasi erat kaitannya dengan 
kecemasan sosial. Kecemasan sosial merupakan suatu keadaan dimana individu merasa takut secara 
intens pada situasi-situasi sosial dan akan melakukan penghindaran sosial pada situasi-situasi tersebut 
(Nevid, Rathus, & Greene, 2003). Kecemasan sosial adalah suatu kondisi yang menggambarkan 
pengalaman kecemasan seperti emosi yang labil, ketakutan, khawatir sebagai akibat dari anggapan 
situasi sosial dan dinilai oleh orang lain (APA, 2000). Kecemasan sosial sendiri, dapat diartikan sebagai 
perasaan takut secara berlebihan akan tidak diterimanya individu dalam suatu masyarakat, dikritik, 
dievaluasi bahkan terkadang 2 munculnya ketakutan untuk berinteraksi dengan individu lain di 
masyarakat (Doctor, Kahn, & Adamec, 2008). 

Kecemasan sosial dapat terjadi pada setiap individu tanpa terkecuali, baik karena faktor internal 
maupun eksternal. Secara internal, kecemasan sosial disebabkan karena faktor genetik dan pola 
pengasuhan orang tua, dimana norma-norma yang diajarkan dan diterima akan diinternalisasi dalam 
diri individu tersebut, sehingga hal-hal yang bertolak belakang dengan hasil internalisasinya atas 
norma-norma yang ada, akan dianggap sebagai hal yang menyimpang serta apabila mereka lakukan. 
Kemudian, hal ini akan mereka atasi dengan menutupnya secara rapat-rapat. Secara eksternal dapat 
disebabkan karena individu pernah melalui pengalaman negatif bersama pihak lain, seperti 
memperoleh cemoohan, diskriminasi, pengucilan ketika menunjukkan perbedaan dengan lingkungan 
sekitar mereka (Hidayah, 2017). 

Salah satu contoh yang menunjukkan perbedaan dengan lingkungan sekitar ialah mengenai 
orientasi seksual individu, tepatnya orientasi seksual sesama jenis atau homoseksual (Supratiknya, 
1995). Orientasi sesama jenis atau homoseksual dikatakan berbeda dikarenakan masyarakat dan agama 
memandang dan menganut norma heteronormatif atau meyakini pasangan terdiri dari laki-laki dan 
perempuan. Berbeda dengan masyarakat ini memicu individu gay banyak menerima tekanan dari 
masyarakat di lingkungan sekitar mereka (Andini, 2013). 

Tekanan yang diperoleh secara bertubi-tubi inilah yang memicu terjadinya kecemasan sosial 
pada diri mereka. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Andara, dkk. (2002), dimana 
penelitian tersebut menjelaskan bahwa kelompok homoseksual mengalami gangguan penyesuaian diri, 
tepatnya pada aspek kecemasan dan kegagalan sosial dengan bentuk ketakutan untuk mengakui jati diri 
mereka sebagai seorang homoseks (Andara, Prihartanti, & Karyani, 2002). Penelitian lain yang juga 
memperkuat pernyataan di atas adalah penelitian yang dilakukan oleh Pachankis dan Goldfried (2006), 
dimana diperoleh hasil bahwa kelompok homoseksual, tepatnya gay, mengalami kecemasan sosial 
dengan bentuk ketakutan untuk dievaluasi negatif oleh lingkungan sosialnya (Pachankis & Goldfried, 
2006). 

Fokus penelitian ini adalah pada kelompok gay di Surabaya, dimana hal ini dikarenakan jumlah 
gay lebih banyak dibandingkan dengan kelompok LBT lainnya. Jumlah dan prevalensi gay menurut 
Kementrian Kesehatan RI pada tahun 2012 ialah sebanyak tiga persen atau sekitar satu juta orang, dan 
hal ini akan mengalami peningkatan (JawaPos, 2017).  Secara spesifik, diketahui jumlah prevalensi laki-
laki gay yang ada di Surabaya yakni dapat diestimasikan sebesar lima ribu orang (Abidin & Maulidiyah, 
2017). Data lain yang diperoleh dari GAYa Nusantara Surabaya dari tahun 2011-2013, dimana jumlah 
gay dan laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan laki-laki (LSL) yakni sebanyak 3.842 orang 
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(Maliza & Chusairi, 2013). Ditambah lagi pernyataan Oetomo, bahwa jumlah gay di Komunitas GAYa 
Nusantara Surabaya tidak menetap serta akan mengalami peningkatan (Abidin & Maulidiyah, 2017). 

Faktor lain yang membuat diangkatnya gay sebagai fokus penelitian ialah karena pandangan 
masyarakat yang cenderung berbeda dalam melihat gender. Hal ini dibuktikan melalui penelitian 
Baltezore (2006), dimana masyarakat menunjukkan ketidaksamaan pandangan terhadap gender dan 
homoseks, yakni laki-laki gay dipandang lebih negatif daripada perempuan lesbian (Baltezore, 2006). 
Penelitian ini pula, diperkuat dengan penelitian lainnya, yang menunjukkan bahwa wanita yang 
bergandengan tangan, saling mencium pipi dengan wanita lainnya dianggap sebagai suatu hal yang 
wajar atau tidak menimbulkan unsur kecurigaan, sedangkan laki-laki yang melakukan hal-hal semacam 
itu akan dianggap melakukan hal yang tidak sewajarnya dan melakukan penyimpangan perilaku 
(Suherry, Mandala, Mustika, Bastiar, & Novalino, 2016).  

Ketertarikan akan gay, juga difokuskan di daerah Surabaya dalam penelitian ini. Hal ini 
dikarenakan menurut Reportasenews.com, diketahui bahwa Surabaya dikenal sebagai surga bagi kaum 
LGBT. Surabaya dikenal sebagai berikut karena banyak dinaungi oleh laki-laki gay serta banyak 
ditemukan tempat khusus untuk mereka dapat berkumpul, bahkan gay yang ada di dalamnya tidak 
hanya berasal dari Surabaya saja, melainkan dari kota-kota besar lainnya, seperti Malang, Sidoarjo, dan 
Jakarta (Reportase, 2017). Laki-laki gay yang ada di Surabaya juga memiliki karakteristik untuk 
bergabung bersama komunitas-komunitas tertentu, seperti GAYa Nusantara, untuk menunjukkan 
identitas asli mereka, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Hal ini mereka jadikan sebagai kompensasi atas 
kecemasan sosial yang mereka alami (Andini, 2013). 

Berdasarkan data yang ada, tidak semua laki-laki gay akan mengalami kecemasan sosial seperti 
paparan hasil penelitian di atas. Perbandingan global antara laki-laki gay yang cemas secara sosial dan 
tidak mengalami kecemasan sosial memang tidak dipaparkan secara langsung, namun dapat 
ditunjukkan melalui penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rakhmahappin 
dan Prabowo, dari tiga puluh partisipan penelitian (gay), yang mengalami kecemasan sosial ialah 
sebesar 16.7%, yakni setara dengan lima orang partisipan. Penelitian lainnya, yang dilakukan oleh 
Handelman (2016), ditemukan bahwa dari 105 partisipan penelitian (gay), yang mengalami kecemasan 
sosial ialah sebesar 10.6%, yakni setara dengan sebelas orang (Handelman, 2016).  

Beberapa laki-laki gay di Surabaya juga menunjukkan bahwa diri mereka telah terbuka akan jati 
diri atau orientasinya dihadapan publik atau masyarakat sekitar mereka. Dengan kata lain, beberapa 
laki-laki gay telah come out akan orientasi mereka tanpa merasa takut mengenai penilaian masyarakat 
atau lingkungan sosialnya (Reportase, 2017).  

Keterbukaan ini dikarenakan banyak dari mereka yang telah memperoleh dukungan-dukungan, 
baik dari komunitas-komunitas, maupun dari LSM yang menyuarakan mengenai Hak Asasi Manusia 
(HAM) (Andini, 2013). Dukungan yang diberikan dapat berupa tulisan-tulisan maupun aksi-aksi 
penolakan diskriminasi kepada gay dan sejenisnya. Selain hal tersebut, banyak pula pengakuan dari 
pihak psikiatri bahwa gay bukan merupakan gangguan mental. Dukungan-dukungan ini dapat 
menguatkan gay serta menjadikan diri mereka berpikir bahwa tidak sepatutnya merasa cemas terhadap 
lingkungan sosial mereka (BBC, 2016). 

Pembeda di antara kedua kategori tersebut, yakni gay dengan kecemasan sosial dan gay tanpa 
kecemasan sosial berada pada bagaimana cara individu tersebut menginternalisasi norma atau 
kebiasaan masyarakat serta penerimaan mereka pada norma tersebut (Burns, Kamen, Lehman, & Beach, 
2010). Selain itu, dukungan sosial juga merupakan unsur penting agar gay tidak mengalami kecemasan 
sosial, baik dukungan dari organisasi-organisasi tertentu, kelompok tertentu, serta dukungan dari pihak 
manapun (Andini, 2013).  

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa ada beberapa laki-laki gay yang 
mengalami kecemasan sosial akibat perilaku yang mereka lakukan, namun adapula yang tidak 
mengalami kecemasan sosial, bahkan mengakui dirinya sebagai seorang homoseksual. Perbedaan inilah 
yang menarik perhatian peneliti untuk mengulas lebih lanjut mengenai bentuk atau gambaran 
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kecemasan sosial yang dialami atau dirasakan laki-laki gay. Lebih spesifiknya lagi, peneliti ingin 
mengkaji lebih dalam mengenai gambaran kecemasan sosial yang dialami gay serta faktor-faktor yang 
menyebabkannya. 

 
M E T O D E  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrumental, 
dimana peneliti berupaya untuk memperoleh wawasan mendalam atau memahami wawasan dari 
sebuah kasus, dengan kata lain, kasus dijadikan sebagai sebuah fasilitator dalam memahami suatu hal 
(Grandy, 2010). Partisipan dalam penelitian ini berjumlah lima orang dengan rentangan usia 20 tahun 
hingga 42 tahun. Pemilihan partisipan penelitian pun didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu atau 
menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria-kriteria tersebut ialah laki-laki dan memiliki 
ketertarikan seksual sesama jenis. 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara mendalam dan pengamatan selama 
pengambilan data berlangsung. Wawancara yang dilakukan didasarkan pada pedoman wawancara yang 
dibuat oleh peneliti, namun peneliti tetap fleksibel dalam mengajukan pertanyaan dan tidak selalu 
terpaku pada pedoman yang telah dibuat. Analisis akan data-data yang diperoleh dilakukan dengan 
menggunakan metode analisis tematik theory-driven. Analisis data ini dilakukan dengan cara membuat 
kode-kode atau tema-tema (koding), dimana kode-kode tersebut dibuat berdasar teori yang ada. 
Kemudian, data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan kode-kode yang telah dibuat. 

Kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode, yakni member-check dan 
triangulasi. Teknik member-check dilakukan dikarenakan topik yang diangkat peneliti memungkinkan 
untuk tidak diketahui pihak lain yang ada di sekitar partisipan. Teknik triangulasi juga dilakukan 
sebagai penguat, dimana teknik triangulasi yang dipilih oleh peneliti ialah teknik triangulasi teori, yakni 
dengan membandingkan teori-teori yang ada. 
 

H A S I L  P E N E L I T I A N  

Seluruh partisipan menjalani proses wawancara dengan peneliti sebanyak satu kali, 

namun sebelumnya, peneliti telah berinteraksi, yakni berkenalan, mengunjungi hotspot tempat 

mereka berkumpul, berkomunikasi melalui media sosial, dll. Hal ini dilakukan agar peneliti 

memperoleh kepercayaan dari seluruh partisipan, sehingga diperoleh data lengkap dari 

masing-masing partisipan. Berkaitan dengan hasil penelitian, masing-masing partisipan 

memiliki kekhasan sendiri dalam menampilkan perilaku-perilaku yang erat kaitannya dengan 

kecemasan sosial, begitu pula faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian tersebut 

disajikan dalam bentuk gambar, sebagai berikut : 
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Gambar 1. Partisipan 1 

 

 

Gambar 2. Partisipan 2 
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Gambar 3. Partisipan 3 

 

Gambar 4. Partisipan 4 
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Gambar 5. Partispan 5 

 

 
D I S K U S I  

Kecemasan sosial menurut Nevid, dkk. (2003) adalah kecemasan sosial sebagai sebuah 

kondisi dimana individu meiliki ketakutan yang intens terhadap situasi sosial, sehingga mereka 

cenderung melakukan penghindaran pada situasi-situasi tersebut (Nevid, Rathus, & Greene, 

2003). Situasi-situasi yang dimaksudkan dapat berupa situasi di lingkungan keluarga, 

lingkungan menempuh pendidikan maupun lingkungan menitih karir, dsb. Partisipan-

partisipan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mereka memliliki kecemasan sosial 

apabila dikaitkan dengan orientasi seksual yang mereka miliki. Kelima partisipan memiliki 

ketakutan intens pada beberapa situasi, dimana hal tersebut menyebabkan kelima partisipan 

cenderung menutup rapat-rapat mengenai orientasi seksual mereka dan akan pergi 

menghindari atau meninggalkan situasi yang membuat mereka merasa tertekan. 

 



Gambaran Kecemasan Sosial pada Gay di Surabaya     8 
 
 

Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental 
Tahun 2019, Vol. 8, pp. 1-10 

  

 

Pemaparan di atas diperkuat oleh penelitian-penelitian sebelumnya, yakni penelitian 

yang dilakukan oleh Burns, dkk. (2010), di mana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa laki-laki gay memiliki kecenderungan untuk mengalami kecemasan sosial dikarenakan 

memperoleh diskriminasi dari masyrakat sekitar (Burns, Kamen, Lehman, & Beach, 2010). 

Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa kelompok gay mengalami gangguan penyesuaian 

diri dan kegagalan sosial atau mengarah pada kecemasan sosial, sehingga mereka tidak 

mengakui orientasi seksual mereka (Andara, Prihartanti, & Karyani, 2002).  

Dalam kaitannya dengan bentuk perilaku, seluruh partisipan menunjukkan bentuk 

perilaku yang tergolong ke dalam kecemasan sosial. Bentuk perilaku tersebut di antaranya 

ketakutan pada situasi sosial, baik ketakutan untuk memperoleh kritik, evaluasi maupun 

perlakuan negatif. Bentuk perilaku lainnya ialah melakukan penghindaran sosial. Hal ini sesuai 

dengan teori milik Olivares dan koleganya (2010), dimana dalam teori tersebut, dijelaskan 

bahwa bentuk perilaku kecemasan sosial berupa ketakutan untuk memperoleh penilaian 

negatif pihak lain dan penghindaran sosial (Olivares, et al., 2005). Tidak hanya itu, bentuk 

perilaku partisipan juga sejalan dengan hasil penelitian Pachankis dan Goldfried (2006), 

dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelompok gay mengalami kecemasan 

sosial dalam bentuk ketakutan untuk dievaluasi secara negatif oleh lingkungan sosial mereka. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa seluruh partisipan mengalami 

kecemasan sosial apabila dikaitkan dengan orientasi seksual yang mereka miliki (Pachankis & 

Goldfried, 2006). 

Kecemasan sosial yang dialami oleh seluruh partisipan dipicu oleh beberapa hal, 

diantaranya adanya permasalahan di masa kecil dan teman sebaya, serta kurang baiknya 

hubungan keluarga. Hal ini sesuai dengan pemaparan Knappe dan koleganya (2010), dimana 

penyebab kecemasan sosial meliputi penolakan tinggi di masa kanak-kanak, pengalaman 

traumatis oleh teman sebaya, kurangnya kehangatan emosional serta orang tua yang 

overprotektif (Knappe, Beesdo-Baum, & Wittchen, 2010). Penyebab lainnya muncul dari Cunic 

(2017), dimana menurut Cunic, penyebab kecemasan sosial secara internal ialah berasal dari 

internalisasi akan norma-norma yang ada di sekitar individu tersebut. Hasil internalisasi 

tersebut membuat individu yang bersangkutan berpikir bahwa hal-hal di luar norma yang ia 
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internalisasi sebelumnya, adalah hal yang menyimpang, serta apabila mereka lakukan, maka 

akan mereka tutupi rapat-rapat (Cunic, 2017). 

 
S I M P U L A N  

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh partisipan memiliki 

kecemasan sosial, apabila dikaitkan dengan orientasi seksual yang dimiliki partisipan (gay). Hal 

ini dibuktikan melalui bentuk-bentuk perilaku yang ditunjukkan oleh seluruh partisipan, 

dimana bentuk-bentuk perilaku yang dimunculkan sesuai dengan teori yang telah ada 

sebelumnya, yakni berupa ketakutan akan penilaian buruk pihak lain dan penghindaran sosial. 

Faktor yang mempengaruhi seluruh partisipan mengalami kecemasan sosial juga tertera pada 

teori sebelumnya, baik karena penolakan di masa kanak-kanak, pengalaman traumatis dengan 

teman sebaya, kurang kehangatan emosional serta orang tua yang overprotektif. Seluruh 

partisipan mengalami hal-hal tersebut, Memang tidak secara keseluruhan, namun beberapa hal 

tersebut dapat memicunya memiliki ketakutan pada situasi-situasi soial atau relasi-relasi sosial 

mereka.  
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