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LAMPIRAN 

Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Alat perekam suara 

 Pertanyaan-pertanyaan wawancara 

 

 Daftar Pertanyaan 

(Pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan dan pemahaman gereja tentang 

homoseksualitas) 

1. Apa yang bapak/ibu pahami tentang homoseksualitas? 

2. Darimana bapak/ibu memperoleh informasi/pengetahuan tentang homoseksualitas? 

3. Menurut bapak/ibu, apakah homoseksualitas terjadi akibat pergaulan bebas? 

4. Apakah homoseksualitas merupakan salah satu produk masyarakat modern? 

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap kaitan homoseksualitas dengan pola asuh 

dalam keluarga? 

6. Jika sejak kecil anak tidak mendapatkan asuhan yang sesuai dengan jenis kelaminnya, 

menurut bapak/ibu dapatkah ia bertumbuh dalam orientasi seksual yang berbeda? 

7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu, jika seseorang menjadi homoseks karena telah 

memiliki dorongan itu sejak kecil? 

8. Menurut bapak/ibu, apakah homoseksualitas dapat disebabkan oleh rasa penasaran 

yang tinggi (ingin coba-coba) pada usia remaja? 

9. Jika iya, apa yang seharusnya dilakukan oleh keluarga dalam mengatasi pergolakkan 

yang ada dalam diri remaja tersebut? 

10. Ada informasi yang mengatakan bahwa homoseksualitas merupakan cara melakukan 

“seks yang aman” untuk menghindari terjadinya proses menghamili ataupun dihamili. 

Apa tanggapan bapak/ibu tentang hal ini? 

11. Bagaimana jika kebiasaan itu telah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi? 

12. Pada tahapan ini, menurut bapak/ibu apakah ada gangguan psikologis pada orang 

tersebut? 

13. Jika seseorang merasa bahwa menjadi homoseks adalah bagian dari jati dirinya, 

apakah pendapat bapak/ibu? 

14. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang orang yang hidup dengan dua orientasi 

seksual, baik homoseksual maupun heteroseksual? 

15. Menurut bapak/ibu apakah hal itu dapat diterima? 

16. Bagaimana pendapat bapak/ibu, jika seseorang menjadi gay atau lesbian karena takut 

terhadap penolakkan lawan jenisnya? 

17. Apakah orang yang mengalami kegagalan dalam proses mencari pasangan hidup dan 

akhirnya memilih untuk menjadi seorang homoseks patut disalahkan? 

18. Dalam keadaan seperti itu, menurut bapak/ibu apa yang seharusnya dilakukan? 
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19. Pada skala Kinsey, homosesksualitas adalah salah satu tahapan yang berkelanjutan 

dalam seksualitas manusia, bagaimana bapak/ibu menanggapi hal ini? 

20. Jika benar bahwa homoseksualitas merupakan pola yang berkelanjutan dalam 

seksualitas manusia, dapatkah hal itu tetap dinilai sebagai perilaku yang tidak 

bermoral? 

21. Pernahkah bapak/ibu membaca literatur tentang adanya faktor genetik yang 

mempengaruhi homoseksualitas? 

22. Jika iya, percayakah bapak/ibu dengan kemungkinan seperti itu? 

23. Dapatkah kita mempermasalahkan kondisi seksualitas seseorang yang memang telah 

terlahir demikian? 

24. Dorongan yang tak terkendali dari dalam dirinya akibat pengaruh genetik, dapatkah 

bapak/ibu menyalahkannya? 

25. Apakah bapak/ibu memiliki pengalaman tersendiri berhadapan langsung dengan 

persoalan homoseksualitas (entah saudara, teman sepelayanan, atau jemaat 

bapak/ibu)? 

26. Jika pernah, bagaimana respon bapak/ibu? 

27. Upaya apa yang coba bapak/ibu lakukan? 

28. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang penolakkan masyarakat terhadap kaum gay 

dan lesbian? 

29. Setujukah bapak/ibu dengan stereotip masyarakat bahwa kaum homoseks melanggar 

kaidah normatif dan karena itu harus diubah menjadi heteroseks? 

 

(Pertanyaan-pertanyaan seputar sikap dan tindak lanjut gereja)  

1. Dalam akta gereja, GPIB juga menggumuli masalah homoseksualitas, mengapa GPIB 

merasa perlu menggumuli persoalan homoseksualitas? 

2. Apa keunikan/hal menarik dari masalah homoseksualitas dalam pbapak/ibungan 

GPIB? 

3. Apakah perilaku homoseksual dalam akta GPIB dianggap sebagai sebuah dosa? 

jelaskan pendapat bapak/ibu! 

4. Dalam akta GPIB mengenai homoseksualitas, dituliskan bahwa pendekatan yang 

dilakukan untuk menangani homoseksual adalah dengan pembinaan yang intensif dan 

penggembalaan. Bagaimana proses pembinaan/penggembalaan tersebut? 

5. Apa tujuan dari pembinaan/penggembalaan itu? 

6. Pada kenyataannya, apakah pembinaan/penggembalaan itu efektif? 

7. Sejauh ini, apa saja bentuk perhatian dan tindak lanjut GPIB dalam permasalahan 

homoseksualitas selain yang telah tertera dalam akta gereja? 

8. Bagaimana tanggapan gereja terhadap organisasi/lembaga yang menyuarakan hak 

asasi kaum homoseks? 


