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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1. INFORMED CONSENT 

 

INFORMED CONSENT 

Persepsi Remaja terhadap Fenomena LGBT 

Penelitian ini dilaksanakan oleh Elga Rahadian Arsyah, Intan Mupangat, dan 

Nadifa Maulani Fadilla dibawah bimbingan dr. Iman Permana, M.Kes., Ph.D., di 

Program Studi  Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini telah lulus etika penelitian 

dari Komisi Etika Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

Apa tema dari penelitian ini? Penelitian yang akan peneliti lakukan adalah 

untuk mengetahui dan memahami pandangan anda terhadap fenomena LGBT  di 

usia remaja ini. Secara rinci, peneliti akan menginterview anda tentang persepsi 

anda terhadap fenomena LGBT. Dengan menjadi bagian dari penelitian ini, anda 

akan berkesempatan untuk menceritakan pengalaman anda mengenai tema ini. 

Apa yang dibutuhkan dari penelitian ini? Jika anda setuju untuk menjadi 

partisipan dari penelitian ini, peneliti akan mewawancara anda tentang pandangan 

anda terhadap fenomena LGBT saat ini. Wawancara ini akan membutuhkan waktu 

minimal 1 jam dan pada saat wawancara akan direkam dengan perekam suara. 

Wawancara akan dilakukan di tempat umum yang tenang. Wawancara ini akan 

dilakukan menggunakan bahasa Indonesia. Setelah wawancara, hasil wawancara 

akan dibuat  transcript.  

Apakah partisipasi ini bersifat sukarela? Partisipasi anda sepenuhnya sukarela 

dan tanpa ada sedikitpun unsur paksaan. Tidak ada resiko fisik, psikologi, 

ekonomi, dan sosial dari penelitian ini. Anda bebas untuk menjawab atau tidak 

dari pertanyaan yang peneliti ajukan, dengan beralasan ataupun tidak. Anda bisa 

menarik diri dari penelitian ini saat wawancara atau kapan pun selama 

pengambilan data. Jika anda mengundurkan diri dari penelitian ini, anda bisa 

meminta peneliti untuk menghapus semua data dari diri anda. 

Apa yang akan dilakukan pada jawaban anda? Rekaman audio dari 

wawancara akan dibuat transcript. Rekaman audio dan transcript tersebut akan 

disimpan di computer berpassword. Data ini bisa digunakan sebagai referensi 

untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Semua kerahasiaan dari data ini akan 



92 
 

dijaga oleh peneliti. Tidak akan ada data yang menyebutkan nama dari partisipan 

ataupun identitas lainnya. Untuk menjaga identitas partisipan peneliti akan 

menggunakan nama samaran pada semua data yang didapatkan. Penelitian ini 

mungkin akan dipublikasiakan dalam berbagai bentuk, termasuk dalam bentuk 

artikel jurnal atau dalam bentuk publikasi professional lainnya. 

Jika anda ada keperluan? Pertanyaan tentang penelitian ini atau permintaan 

untuk mengundurkan diri dari penelitian ini bisa langsung menghubungi salah 

satu dari peneliti, Elga Rahadian Arsyah [085290442224,elrahadian@gmail.com], 

Intan Mupangat [081336639092, haruka6875@gmail.com], Nadifa Maulani 

Fadilla [085317930288, nadifamaulani08@gmail.com].  

Penelitian ini telah lulus etika penelitian dari Komisi Etika Penelitian Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Silahkan tanda tangan 1 lembar dari Informed Consent ini dan serahkan 

kepada peneliti. 

1 lembar lainnya dibawa oleh partisipan. 

 

Saya telah membaca semua pernyataan di atas dan telah mendapat jawaban atas 

pertanyaan dari penelitian ini. Saya bersedia untuk berpartisipasi pada penelitian  

ini dan saya setuju wawancara saya direkam dengan perekam suara. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Yogyakarta,..............................20... 

Tanda tangan partsipan 

 

 

 

(____________________________) 

mailto:elrahadian@gmail.com
mailto:haruka6875@gmail.com
mailto:nadifamaulani08@gmail.com
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LAMPIRAN 2. PERTANYAAN WAWANCARA 

PERTANYAAN WAWANCARA 

1. Apa yang anda ketahui tentang LGBT? 

2. Sumber informasi apa yang anda gunakan untuk mengetahui LGBT?  

a. Seberapa sering anda mendengar tentang LGBT? 

3. Bagaimana pendapat/sudut pandang anda tentang keberadaan LGBT? 

a. Bagaimana menurut aspek agama? 

b. Bagaimana menurut aspek sosial? 

c. Bagaimana menurut aspek ekonomi? 

d. Bagaimana menurut aspek budaya? 

e. Bagaimana menurut aspek biologis? 

f. Bagaimana menurut aspek psikologis? 

g. Bagaimana menurut aspek pendidikan? 

h. Menurut anda bagaimana seseorang bisa menjadi LGBT? 

4. Apa faktor yang paling mempengaruhi individu sehingga menjadi LGBT? 

a. Mengapa faktor tersebut dominan? 

5. Apa pengaruh dari keberadaan komunitas LGBT terhadap mereka sendiri 

dan lingkungan sekitar? 

a. Aspek kehidupan apa yang paling dipengaruhi? 
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LAMPIRAN 3. CONTOH MEANING UNIT, KODE,  KATEGORI, DAN 

TEMA 

Tema  Upaya Pencegahan  

Sub Tema Oleh Komunitas Oleh diri sendiri 

Kategori Edukasi Evaluasi Disiplin Pondasi diri 

Kode 

pengenalan sex 

education 

Himbauan berhati-hati 

Pencegahan dini 

Dukungan orang tua 

 

Analisis sosial 

Observasi 

Kajian khusus 

 

Ditindak tegas 

Ketegasan 

pemerintah 

Disiplin ketat 

Kontrol orang tua 

 

Pertahanan diri 

Respon santai 

Pondasi kuat iman 

Membatasi diri 

Kesibukan aktifitas 

Pengamanan diri 

 

Meaning Unit Kode Kategori Sub Tema Tema 

“disini tuh kita harus hadir sebagai orang tua 

yang gimana yah emh mengajak anaknya emhh 

ingin bercerita pada kita walupun itu emh 

ceritanya tuh gimana yah, bikin kecewa orang tua 

tapi setidaknya orang tua harus tau kan, jadi kita 

tuh sebagai orang tua tuh bisa mengarahkan 

anaknya ketika anaknya mau terjerumus tapi 

orang tuanya hadir, anaknya tuh bisa bisa 

bangun lagi gitu, ga terjerumus kedalam lubang 

yang makin dalem” 

Dukungan 

orang tua 

Edukasi 

Oleh 

komunitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya 

Pencegahan 

“sekolah itu kan masih puber mereka harus 

menentukan identitas mereka gitu, mereka masih 

mencari jati diri mereka, nah untuk mengenal sex 

education juga penting gitu loh mereka juga perlu 

tau oh cewe tuh seperti ini cowo tuh seperti ini” 

Pengenalan 

Sex 

Education 

“saya akan coba beri usul untuk mengobati 

penyakit LGBT ini dan mencari asal-usulnya dia 

ini bisa seperti ini dari mana apa dari media apa 

dari ditularkan oleh orang lain jadi ya kita lebih 

mencari ke sumbernya gitu” 

Analisis 

social 

Evaluasi 
“sebenernya ini isu besar cuman ga diekspos nah 

masalahnya disitu nah ga di ekspos tuh kenapa 

kaya gitu kan harusnya ada kajian tetang itu 

membahayakan ngga demi keberlangsungan 

negara itu membahayakan atau tidak terus emh 

seperti apa yang harus dilakukan nanti tinggal 

ada tinggal apa namanya di undang-undangkan 

di fatwakan ini diperbolehkan atau ngga” 

Kajian 

khusus 



95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meaning Unit Kode Kategori Sub Tema Tema 

“pemerintah itu mencoba gitu ya membuat 

undang-undang pernikahan itu hanya boleh 

dilakukan antara laki-laki dengan perempuan 

saja jadi gaboleh antara sesama jenis, jika ada 

yang melakukan dan mencoba itu mungkin bisa 

terkena sanksi gitu kan untuk mentolelir 

komunitas mereka yang bakal semakin sedikit dan 

menghilang”   

Ketegasan 

pemerintah 

Disiplin 

Oleh 

komunitas 

 

Upaya 

Pencegahan 

“yang paling penting tuh pas umur-umur dia 

mulai kenal SMA atau SMP tuh kan itu dunia 

dunianya orang tuh segala apapun tuh masuk lah 

kan jadi sering-sering tuh anaknya dipantau kan 

misalnya mau jalan kemana tuh ditanyain mau 

kemana atu ngga ya orang tuanya tuh sering 

ngontrol temen-temennya tuh siapa aja walupun 

ga sampe kaya ngontrolnya kaya penjara gitu”   

Kontrol 

orang tua 

“tergantung orangnya gimana dia menyikapi 

psikologisnya itu, kalau dia justru ingin bangkit 

dengan melakukan kegiatan positif insyaalah 

tidak terpengaruh pada LGBT” 

Pertahanan 

diri 

Pondasi 

diri 

Oleh diri 

sendiri 
“...kalo kita imannya udah kuat akhiratnya udah 

kuat insyaallah kita terhindar dari maraknya 

LGBT karena kan dia mungkin udah tau adzab 

Allah ya dari itu tadi mungkin dari kaum sodom 

dan gomora itu kan adzab pedihnya Allah kan 

mba” 

Pondasi 

kuat iman 
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LAMPIRAN 4. ETIKA PENELITIAN 


