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PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Penampilan subjek (keadaan subjek) 

2. Bahasa tubuh yang mungkin mungkin muncul saat wawancara atau pada saat 

subjek menjawab pertanyaan dari peneliti, seperti menggerak-gerakkan 

tangan atau kaki, menghindari kontak mata, memegang sesuatu, berpikir lama 

saat menjawab pertanyaan 

3. Kegiatan yang dilakukan subjek sehari-hari 

4. Perilaku spesifik yang muncul seperti pada tabel di bawah ini: 

JENIS KOPING PERILAKU SPESIFIK 
Tindakan langsung - berbicara langsung tentang 

permasalahan 
- Agresi (memukul, memaki, 

melukai diri sendiri) 
- Penghindaran (menghindar/pergi, 

mengalihkan pembicaraan, 
menolak untuk berbicara) 

 
Diarahkan pada gejala - merokok 

- minum-minuman keras 
- menggunakan obat-obatan terlarang  
- pergi ke tempat ibadah 
- berdoa 
- membaca kitab keagamaan 

 
Mencari dukungan - curhat  

- meminta nasehat 
- bermain bersama teman 
- mencari informasi dari teman 
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Aspek Perilaku      

A Tindakan langsung      

1. Berbicara langsung tentang permasalahan      

2. Memukul      

3.  Memaki       

4. Melukai diri sendiri      

5. Menghindar/pergi      

6. Mengalihkan pembicaraan      

7. Menolak untuk berbicara      

B Diarahkan pada gejala      

1. Merokok      

2. Minum-minuman keras      

3. Menggunakan obat-obatan terlarang      

4. Pergi ke tempat ibadah      

5. Berdoa      

6. Membaca kitab keagamaan      

C Mencari dukungan      

1. Curhat      

2. Meminta nasihat      

3. Bermain bersama teman      

4. Mencari informasi dari teman      
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Identitas Subjek 

Nama   : 

Umur   : 

Pekerjaan  : 

Pendidikan terakhir : 

1. Latar belakang menjadi lesbian 

a. Sejak kapan Subjek menjadi lesbian 

b. Apa yang menyebabkan Subjek menjadi lesbian 

c. Hal apa yang membuat Subjek sadar bahwa dia seorang lesbian 

d. Bagaimana tanggapan Subjek ketika pertama kali menyadari bahwa ia 

adalah seorang lesbian 

2. Kehidupan  Keluarga 

a. Bagaimana hubungan dengan keluarga? 

b. Apakah orangtua mengetahi kalau subjek seorang lesbian? kapan ? 

c. Bagaimana reaksi orangtua ketika  mengetahui subjek seorang 

lesbian? 

3. Kehidupan dengan Masyarakat 

a. Bagaimana hubungan dengan teman-teman atau tetangga? 

b. Apakah teman-teman atau tetangga mengetahui kalau subjek seorang 

lesbian? kapan? 

c. Bagaimana reaksi teman-teman atau tetangga ketika  mengetahui 

subjek seorang lesbian? 

d. Bagaimana subjek menghadapi komentar dari teman-teman/tetangga 

4. Kehidupan dengan Pasangan 

a. Berapa lama subjek berpacaran? 

b. Bagaimana hubungan dengan pasangan? 

c. Masalah apa yang paling membuat stress? 
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5. Koping Subjek Ketika Menghadapi Masalah 

a. Bagaimana subjek menilai tentang permasalahan yang dihadapi? 

(mengancam atau tidak) 

b. Permasalahan apa yang paling membuat stress? 

c. Apa yang dirasakan setelah menghadapi masalah? 

d. Apa yang dilakukan agar perasaan menjadi tenang? 

e. Apa pertimbangan subjek sehingga memutuskan untuk melakukan 

(jawaban d)  

f. Hal apa yg membuat subjek bisa melewati permasalahan? 

g. Apakah subjek membuat perencanaan untuk menyelesaikan masalah? 

Apa strategi yang subjek lakukan untuk menyelesaikan masalah? 

h. Apakah subjek terlibat dalam persaingan? Bagaimana subjek 

mengontrol diri agar tidak terlibat dalam persaingan? 

i. Bagaimana subjek mencari dukungan ketika menghadapi masalah? 

j. Apakah subjek menghindar ketika menghadapi suatu masalah? 

Mengapa? 

k. Apa usaha subjek pada saat dihadapkan pada situasi yang penuh 

dengan tekanan? 

l. Apakah subjek melakukan kegiatan keagamaan saat menghadapi 

masalah?  

m. Apakah subjek pasrah saat dihadapkan pada situasi yang menekan? 
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Identitas orangtua/keluarga subjek 

Nama  : 

Pekerjaan  : 

1. Bagaimana hubungan subjek dengan keluarga? 

2. Bagaimana perilaku subjek ketika berada di rumah?  

3. Apakah orangtua mengetahi kalau subjek seorang lesbian? kapan ?  

4. Hal apa yang membuat orangtua/keluarga mengetahui bahwa subjek seorang 

lesbian? 

5. Bagaimana reaksi orangtua/keluarga ketika  mengetahui subjek seorang 

lesbian? 

6. Apa yang dilakukan setelah mengetahui bahwa subjek seorang lesbian? 

7. Hal apa yang ditunjukkan subjek ketika subjek memiliki permasalahan? 

8. Apa harapan orangtua/keluarga untuk subjek? 

Identitas orang terdekat subjek 

Nama  : 

Pekerjaan  : 

1. Bagaimana hubungan dengan teman-teman? 

2. Apakah teman-teman mengetahui kalau subjek seorang lesbian? kapan? 

3. Hal apa yang membuat teman-teman mengetahui bahwa subjek seorang 

lesbian? 

4. Bagaimana reaksi teman-teman ketika  mengetahui subjek seorang 

lesbian? 

5. Bagaimana subjek menghadapi komentar dari teman-teman? 

6. Apakah subjek terlibat dalam persaingan? 

7. Hal apa yang ditunjukkan subjek ketika subjek memiliki permasalahan? 

 

 

 



SURAT KESEDIAAN 
 
 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : 

Alamat  : 

Bersedia menjadi responden dalam penelitian “Koping Stres Pada Kaum 

Lesbian Dalam Interaksi Sosialnya” yang disusun oleh: 

Nama  : Dani Kristina 

NIM  : 09.40.0109 

Fakultas : Psikologi 

Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

 

 

 

 

 

        Tanda Tangan 

 

 

                (              ) 
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HASIL OBSERVASI 

 

Subjek I ( TI ) 

Aspek Perilaku 1-5-’13 

(7-10pm)

3-5-‘13 

(7-end) 

6-5-‘13 

(3-end) 

10-5-‘13 

(7-end) 

14-5-13 

(9-end) 

A Tindakan langsung      

1. Berbicara langsung tentang permasalahan    √  

2. Memukul   √   

3.  Memaki   √ √ √  

4. Melukai diri sendiri      

5. Menghindar/pergi  √    

6. Mengalihkan pembicaraan  √    

7. Menolak untuk berbicara      

B Diarahkan pada gejala      

1. Merokok √ √ √ √ √ 

2. Minum-minuman keras      

3. Menggunakan obat-obatan terlarang      

4. Pergi ke tempat ibadah      

5. Berdoa    √  

6. Membaca kitab keagamaan      

C Mencari dukungan      

1. Curhat √  √ √ √ 

2. Meminta nasihat   √   

3. Bermain bersama teman √ √ √ √ √ 

4. Mencari informasi dari teman  √   √ 
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Subjek II ( DJ ) 

Aspek Perilaku 3-5-’13 

(11-end) 

6-5-‘13 

(11-end) 

8-5-‘13 

(2-end) 

19-5-13 

(4-end) 

29-5-13 

(1-end) 

A Tindakan langsung      

1. Berbicara langsung tentang permasalahan √ √ √   

2. Memukul      

3.  Memaki       

4. Melukai diri sendiri      

5. Menghindar/pergi      

6. Mengalihkan pembicaraan      

7. Menolak untuk berbicara    √  

B Diarahkan pada gejala      

1. Merokok  √  √  

2. Minum-minuman keras    √  

3. Menggunakan obat-obatan terlarang      

4. Pergi ke tempat ibadah    √  

5. Berdoa   √ √  

6. Membaca kitab keagamaan      

C Mencari dukungan      

1. Curhat √ √  √ √ 

2. Meminta nasihat      

3. Bermain bersama teman √ √ √ √ √ 

4. Mencari informasi dari teman      
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Subjek III (RA) 

Aspek Perilaku 8-5-’13 

(11-end) 

10-5-‘13 

(11-end) 

16-5-13 

(2-end) 

24-5-13 

(11-end) 

31-5-13 

(2-end) 

A Tindakan langsung      

1. Berbicara langsung tentang permasalahan √ √  √  

2. Memukul      

3.  Memaki   √ √ √  

4. Melukai diri sendiri √     

5. Menghindar/pergi  √  √  

6. Mengalihkan pembicaraan      

7. Menolak untuk berbicara      

B Diarahkan pada gejala      

1. Merokok √ √  √ √ 

2. Minum-minuman keras √     

3. Menggunakan obat-obatan terlarang      

4. Pergi ke tempat ibadah      

5. Berdoa      

6. Membaca kitab keagamaan      

C Mencari dukungan      

1. Curhat √ √ √  √ 

2. Meminta nasihat      

3. Bermain bersama teman √ √ √ √ √ 

4. Mencari informasi dari teman      
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HASIL WAWANCARA 

 

Nama   :  TI 

Alamat   :  Semarang 

Usia   :  20 tahun 

Pekerjaan  :  Swasta 

Pendidikan terakhir :  SMK 

 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Sejak kapan jadi lesbian? Kalo lesbi sih udah satu tahun. Uda satu 

tahun. 

  

Apa yang menyebabkan menjadi 

seorang lesbian? 

Ee trauma mbak sama cowok. Dulu itu 

pernah punya cowok, pacaran itu udah 

dua tahun trus meh nikah juga, ee 

ditinggal, pasanganku malah nikah 

sama orang lain terus akhirnya aku lesbi 

  

Hal apa sih yang membuat sadar 

kalo mba seorang lesbi  

Kalo lihat cewek lebih tertarik sama 

cewek ketimbang cowok. He e lebih ada 

greng gimanaa gitu. 
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Tanggapan ketika pertama kali 

menyadari bahwa mbak seorang 

lesbian? 

Waktu liat cewek yang kayak tomboy 

penasaran pengen tahu kok kayae ki 

kagum, kaya e tu keren, makane 

pacaran sama cewek, tapi cewe e seng 

modelnya kaya cowok.  

  

Hubungan dengan keluarga 

gimana, sama orang tua, sama 

adik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekatnya gimana ? 

 

Nggak papa og, orang tua dah tau. Kalo 

pertama dimarahin tapi lama kelamaan 

nggak papa dibiarin. 

Waktu pertama kali dimarahin sempet 

juga dipindah di Jakarta soalnya nggak  

boleh di Semarang , soalnya di 

Semarang kan banyak komunitas-

komunitas lesbinya, makanya dipindah 

di Jakarta. Cuman nekat akhirnya ya 

udah dibiarin. 

 

Aku kabur  dari Jakarta ke Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5 

 

 

 

Subjek mendapat 

tekanan dari orangtua 

 

 

 

 

 

 

Menghindar/pergi 

Terus bagaimana reaksi orangtua Yo kaget to mbak, mosok orangtuane   
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ketika mengetahui kalau mbak 

seorang lesbian ? 

 

Terus mbak tu dikekang atau 

gimana ? 

rak kaget 

 

 

Dikekang ngga boleh maen sama cewek 

yang model-modelnya kaya cowok, 

dimarahin, tapi nekat. 

Pernah dipaksa tetep nekat 

 

 

 

Subjek mendapat 

tekanan dari orangtua 

Terus kalau hubungan dengan 

teman-teman atau tetangga gitu 

gimana ? 

 

 

Yang nyindir itu siapa ? 

 

Kalau temen-temen itu gimana ? 

Yo kadang kalau bawa temen cewek 

model-model kaya cowok kadang 

disindir terus ada yang bilang cewek 

apa cowok? Cuman ya wes tak anggep 

biasa. 

Ya tetangga 

 

Kalau temen-temen nggak papa, 

malahan udah pada tahu og kalau aku 

lesbian 

 Subjek mendapat 

tekanan dari 

lingkungan 

Rekasi temen-temen gimana ? Yo pertama kaget, yo cuman  aku 

njelasin kalau aku trauma sama cowok, 

A1 Subjek berbicara 

langsung tentang 
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terus lebih tertarik sama cewek. permasalahan 

Gimana mbak menghadapi, tadi 

kan disindir-sindir nah gimana 

menghadapi komentar yang seperti 

itu ?   

Sebisa mungkin nutupin ya mbak, aaa.. 

bilang cuman temen. Atau modelnya 

memang kek gitu, makane penampilane 

kayak cowok, nutup-nutupin bilang aja 

temen. 

A7 Menolak untuk 

berbicara 

Mbak dah pacaran berapa lama ? Pacaran udah 6 bulan.   

Terus hubungan sama pacar 

gimana ? 

Baik kok mbak, dia tuh perhatian, kalau 

cewek sama cewek kan lebih tau 

perasaan pasangannnya. Kalau sama 

cowok kan cuek, kalau sama cewek tuh 

lebih perhatian lebih tau gitu loh mbak. 

  

 

Terus sering ada masalah , cekcok , 

atau apa gitu nggak ? 

Kadang pernah kaya nek misalkan 

kayak liat cewek cantik, ganjen kadang 

ngeliatin. 

 Subjek mendapat 

ancaman dari wanita 

lain 

Terus permasalahan yang paling 

menekan atau yang paling 

membuat stress ? 

 

Eeee… dia itu yo kadang sempet suka 

sama cewek lain kek gitu loh mbak kek 

cowok tertarik sama cewek lain, terus 

kadang juga dipacarin. Heeem itu bikin 

 Subjek merasa 

terancam ketika 

 pasangannya 

berpaling ke wanita 
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Terus biasanya ngapain ? 

stress. 

Cari lagi. Heem cari lesbi lagi. 

 

lain. 

Kalau boleh tau nih gimana kamu 

menilai tentang permasalahan yang 

kamu hadapi  ? 

Kalau sama pacar takutnya eeee.. kalau 

misal udah setia terus dianya suka sama 

cewek lain kek gitu loh mbak. 

Kalau sama temen, temen sudah tau 

kalau aku seperti ini, terus takutnya 

kalau aku marahan sama temen, 

temenku itu malah diomongin sama 

orang lain kan aku malu. 

Kalau sama orangtua kan takutnya 

dampaknya ditetangga ya mbak. Terus 

malah orangtua kan jadi malu kaya 

bikin malu keluarga 

 Ancaman dari pacar 

bagi subjek  

 

Ancaman dan 

kerugian subjek dari 

lingkungan. 

 

 

Ancaman dari diri 

sendiri 

Terus masalah apa sih yang buat 

mbak paling menekan  ? 

Seng paling menekan itu dikeluarga, 

kalau misalnya keluarga kan udah tau 

ya mbak kalau aku lesbi terus takutnya 

kalau ada tetangga yang tau, terus sama 

 ancaman dari 

lingkungan (tetangga) 
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tetangga itu diomongin, diomong-

omongin kek gitu kan mungkin 

orangtua kan jadi malu kayak bikin 

malu keluarga kek gitu itu. 

Terus yang dirasakan setelah 

menghadapi masalah itu apa ? 

 

 

 

Itu semua waktu ada masalah sama  

pacar sama orangtua juga gitu? 

 

Itu ditempat hiburan ngapain ? 

 

 

 

Cuman itu ? kalau misal pake obat-

obatan gitu ? 

 

Kadang punya pikiran kayak gini, kok 

aku kok jadi kayak gini ya ? terus 

kadang  kalau lagi stress datang 

ketempat-tempat hiburan. 

 

Iya 

 

 

Kayak biasanya pergi ke tempat hiburan 

terus minum, ngerokok kek gitu, paling 

billiard. 

 

Enggak . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2 

 

B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minum-minuman 

keras 

merokok 
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Kalau misal curhat ? Kalau aku curhat enggak, takutnya ya 

kalau temen-temen itu bisa jaga rahasia, 

kalau enggak malah disebar-sebarin. 

Pertimbangan mbak itu 

memutuskan untuk kek yang tadi 

mbak bilang pergi ke tempat 

hiburan apa ? 

Kalau menurutku habis dari tempat 

seperti itu lebih tenang og mbak. 

Stresnya ilang dikit. 

 Cara subjek mengatasi 

ketegangan 

Apa yang membuat mbak itu bisa 

melewati permasalahan ? 

Maksudnya eeee … biasanya sih dapet 

dukungan dari temen-temen mbak biar 

aku itu nggak terlalu focus sama 

masalahku itu, aku bisa kerja 

lagi,aktivitas lagi kayak biasanya, udah 

og cuma sama temen-temen aja. 

 

  

Terus apakah kamu juga membuat 

perencanaan untuk menyelesaikan 

permasalahan ? 

 

 

Maksude maksude mbak? kalau rencana 

sudah ada mbak, niatnya itu mau 

ngekost berdua jadi ngindarin omongan-

omongan tetangga. Jadi kan nggak 

sering-sering dirumah. He e menghindar 

A5 

 

 

 

 

Menghindar/pergi 
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Terus hal lain misal sama pacar 

gitu ? 

dari tetangga biar nggak jadi bahan 

omongan. 

Kalau sama pacar nanti pengennya sih 

diomongin baik-baik jadi nggak usah 

sampe berantem-berantem kayak gitu. 

 

 

A1 

 

 

Berbicara langsung 

tentang permasalahan 

Terus apakah kamu juga terlibat 

dalam persaingan misalnya untuk 

mendapatkan pasangan mungkin , 

atau bersaing ditempat kerja? 

Ada mbak, kadang kalau sama 

pasangan, kadang ada ya kayak cewek 

lain sama pasangan kita terus kadang-

kadang ada yang kayak ngejak kenalan, 

kayak nglirik-nglirik pasangan kita gitu 

lho mbak. Yo pengennya sih aku 

pengennya pacarku tu biar tau kalau aku 

lebih baik dari sainganku gitu loh mbak. 

Biar pasangan kita tu nggak sama yang 

lain. 

  

Untuk mengontrol diri biar nggak 

bersaing gitu ada nggak ? 

Kalau persaingan jadi gini loh mbak, 

aku sama pasanganku mulai sekarang 

ini jarang-jarang main sama anak 

lesbian, biasanya ada to mbak lesbian 
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lain tertarik sama pasangan kita kek 

gitu, makannya sekarang itu kek jarang-

jarang main, jarang-jarang nongkrong . 

Biasanya lebih sering mengurung diri di 

kost. 

Apa kamu juga mencari dukungan 

untuk tiap permasalahan yang 

kamu hadapi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lha kalau misalnya ada 

Kalau masalah sama keluarga kadang 

pasangan kita tu sering dukung kayak 

ngasi tau gitu loh mbak biar aku itu 

nggak terpuruk, biar aku tu juga nggak 

sedih, terus juga bisa bangkit lagi, terus 

kalau punya masalah sama pasangan 

paling yang dukung temen-temen kayak 

: nggak usah sedih. Terus he e cerita 

sama temen yang udah deket jadi udah 

tau gitu loh mbak kalau aku lesbian, jadi 

kadang temen ngasi saran, ngasi 

dukungan. 

 

Biasanya sih nggak ya mbak, paling 

C1 curhat 
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pemasalahan sama temen-temen 

gitu gimana ? biasanya cari 

dukungan nggak ? 

 

 

juga pasangan yang ndukung, kalau 

sama temen-temen jarang ada 

permasalahan, lebih banyaknya itu sama 

orangtua. Sama orangtua sama tetangga 

gitu.  

Terus apa kamu juga menghindar 

ketika ada masalah ? 

He e kayak contohnya tadi itu, ada 

masalah sama keluarga, terus kayak 

pengen ngekost, kayak pengen pergi 

dari rumah biar nggak banyak masalah. 

kalau misalnya lagi nongkrong mbak 

kan ada temen-temen yang ngomongin 

aku kaya lesbi itu juga kadang aku 

bilang, udah-udah nggak usah dibahas 

ganti topic lain aja. 

Yo kalau mbahas yang kayak gitu 

malah bikin masalah to mbak. Kadang 

kayak malu sendiri kadang kalau 

nongkrong kan ada kayak temen deket 

terus bawa temennya lagi, kalau mbahas 

 

 

A5 

 

 

 

 

A6 

 

 

Menghindar/pergi 

 

 

 

 

Mengalihkan 

pembicaraan 
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yang tentang kayak gitu kan akunya 

malu to mbak. Kadang tak suruh ganti 

topik atau gimana. 

 

Terus usaha kamu saat dihadapkan 

pada situasi yang penuh dengan 

tekanan atau yang menekan ? 

Kalau yang menekan itu lebih 

dikeluarga ya mbak, kadang aku pernah 

njelasin ke orangtua, kalau aku tu 

memang sebenere nggak bisa  buat 

tertarik lagi sama cowok karena udah 

bener-bener disakitin gitu loh mbak 

sama cowok, tapi kadang orangtua itu 

tetep nggak mau tau, tetep kayak 

masalahin kayak gitu terus. Bilang 

kalau aku tu udah nggak bisa sama 

cowok, aku tuh udah trauma tapi 

orangtua tetep bilang mbok ga usah 

main sama anak-anak yang begitu lagi, 

tapi kadang orangtua tetep nggak mau 

terima. Aku njelasin yang dulu aku 

A1 Berbicara langsung 

tenang permsalahan 
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pernah mau tunangan terus akhirnya 

nggak jadi,  itu kan bikin trauma. 

Oya ketika kamu ada permasalahan 

, pernah gak doa atau baca al’quran 

? 

Kalau lagi ada masalah kaya berat 

banget ya gitu mbak berat banget paling 

kayak dateng ke makam terus sholat  

biar tenang, kalau habis sholat tu rasane 

kayak tenang banget gitu mbak. 

B5 Berdoa 

Terus pernah nggak pasrah ketika 

dihadapkan pada situasi yang 

penuh dengan tekanan ? 

Pernah kayak, kok kayak e masalah ga 

ada abis-abis e, kapan selesainya  ya 

udah lah pasrahin aja. Kan saking 

banyaknya masalah mbak, kan kitanya 

udah usaha buat nyelesain masalah tapi 

kok masalah kok terus aja ya udah 

pasrah aja. 
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Wawancara kedua subjek TI 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

mau tanya lebih lanjut tentang 

latar belakang kamu menjadi 

lesbian. Kan katanya ditinggal 

nikah sama cowok, sakit hati 

trus trauma, nah bisa dicritakan 

prosesnya bagaimana? 

Iya jadi dulu itu aku sempet 

pacaran sama cowok cuma 

akhirnya aku ditinggal sama dia. 

Aku udah sayang sama dia eh 

malah ditinggal nikah. Dia itu 

menghamili cewek lain. nah 

ceweknya itu temenku sendiri. 

Padahal kita tuh kalau kemana-

kemana bertiga terus, boncengan 

aja sampai bertiga, nongkrong ya 

bertiga. Aku nggak tau bisa-

bisanya mereka begitu. Jadi 

mantanku itu ngehamilin temenku. 

Ya aku tau soalnya temenku itu 

nikah tapi dia nggak undang-

undang. Dia juga nggak berani 
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bilang cowoknya itu siapa soale dia 

aja nggak punya pacar tau-tau 

nikah kan yo aneh. Pas aku datang 

ke nikahannya ternyata lanang e ki 

cowokku iks say. Aku ya sakit hati 

banget cowokku sama sahabatku 

dewe kayak gitu. Apalagi cowokku 

ngehamilin temenku sendiri. Abis 

itu aku udah nggak mau sama 

cowok. Terus kan waktu aku ada 

masalah ada temenku cewek ya 

tomboy gitu deketin aku. Aku 

sering curhat sama dia. Kok lama-

lama nyaman sama dia. Terus aku 

mikir apa aku tak sama dia aja ya 

coba rasanya kayak gimana. 

Sekarang malah keterusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curhat 

Sebelum itu kamu pernah 

disakiti secara fisik atau cowok 

Nggak sih say, cowokku eh 

mantanku itu nggak pernah kasar 
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kamu pernah melakukan 

pelecehan seksual nggak sama 

kamu? Atau mungkin didikan 

orangtua kamu waktu kecil 

terlalu keras terus kamu nggak 

suka gitu  

sebelume Cuma ya aku sakit gara-

gara kelakuan dia yang ngehamilin 

temenku itu. Nah itu dia 

sasarannya ke temenku coba kalau 

aku yag dihamili kan malah repot.  

Kalau orangtuaku baik-baik aja 

kok, didikannya ya biasa. Cuma 

ayah tiriku sek bikin aku gregetan. 

Iya say, habis ayahku meninggal 

kan mamahku nikah lagi. Tapi 

ayah tiriku tu nggak pernah 

ngopeni mamahku sama anake. 

Jadi adikku sek kecil itu kan adik 

tiriku. Terus aku pernah liad ayah 

tiriku itu selingkuh di depanku. 

Piye ya kan perasaanmu. Terus 

habis itu juga dia nggak pernah 

tinggal bareng keluargaku dan 

ngopeni lagi. Itu bikin aku nggak 
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suka sama cowok. Itu sekitar tiga 

tahun lalu.  

Oiya mau tanya lagi apa yang 

dilakukan pertama kali oleh ibu 

kamu mengetahui kalau kamu 

lesbian? 

Wah itu ngeri banget dulu aku say. 

Aku diajar habis-habisan og sama 

mamahku. Itu lho pake meja 

belajar kecil yang dari kayu hmm 

sek buat belajar anak-anak kecil. 

Terus meh dilaporke polisi segala 

og say. Pokoknya aku nggak boleh 

main sama cewek tomboy.  

Jadi dulu itu aku pernah pacaran 

sebelum sama DS cuma sama yang 

pertama itu mamahku nggak suka. 

Dia tu kayak ngrusak aku og say. 

Dulu aku pernah dajak kabur sama 

dia. Abis pulang kerja aku dajak 

kabur, simcardku dipatahin sama 

dia biar mamahku nggak bisa 

ngehubungin aku. Gila banget kan 
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dia. Aku kan yo kangen to sama 

mamahku terus akhire mamahku 

tau. Nah dimarahin sama mamahku 

tapi dia itu kurang ajar banget. 

Mamahku bilang sama dia suruh 

jauhin aku, kalau nggak mau bakal 

dilaporke polisi. Tapi dia tu malah 

ngeyel mau tetep sama aku. Terus 

dilaporke tenan to sama mamahku. 

Jadi berdua wes di kantor polisi. 

Aku wedi banget to say waktu itu. 

Terus aku sek mutuske dia. Lha 

mumet meh gimana lagi. 

Stress kamu dengan orangtua 

apa Cuma dengan ibu saja atau 

mungkin kakek nenek atau 

ayah juga iya? 

 

Kalau dibuat skala 1 sampai 

Iya Cuma sama mamahku aja. 

Soalnya kan apa-apa aku sama 

mamahku.  

 

 

Ehmm berapa ya? Delapan. 
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10, 1 adalah tingkat stress yang 

ringan dan 10 adalah tingkat 

stress yang paling tinggi. Kamu 

mau kasih nilai berapa untuk 

ibu kamu? 

Apa yang kamu lakukan untuk 

mengurangi stresnya? 

Alasannya apa sih nglakuin 

itu? 

Ya aku diem aja. Pas dimarahin 

pun aku cuma diem. Kalo nggak ya 

mengurung diri di kamar. 

Kalo udah yang bener-bener aku 

ngrasa berat ya biasanya sholat 

say. Isa sering kalo pas lagi bener-

bener buntu. 

Alasannya ya biar pikirannya 

tenang. Ben nggak brisik, soalnya 

kalo tak jawab kan nanti malah 

tambah panjang, nggak kelar-kelar. 

Kalo sholat sih biasanya kalo lagi 

stress aja hehe kalo nggak stress ya 

nggak sholat.  

 

 

A5 

 

B5 

Apati 

 

Menghindar 

 

Berdoa 
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Masalah yang paling bikin 

stress sama tetangga itu 

biasanya apa? 

Mamahku tu sering buat omongan 

tu lho say gara-gara aku lesbi. 

Pernah mamahku denger mereka 

ngomongin mamahku terus 

mamahku nggak terima. Aku tau 

kan waktu itu. Terus sekalian aja 

tak unek-uneke. Itu kan sama aja 

mempermalukan mamahku di 

depan umum kan, lha dia 

ngomongnya tu triak-triak pas ada 

arisan PKK lagi, kan banyak orang. 

Aku nggak trima lah mamahku 

digituke. Abis itu isin ya ben kui 

sek penting mamahku nggak 

diomongin lagi.  

Terus tu RTku pada sirik kalo 

sama keluargaku. Kalo aku bawa 

temenku yang modelnya kayak 

cowok tu suruh lapor RT dulu iks, 

 

 

 

 

 

 

A3 

 

 

 

 

 

 

Memaki  
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padahal kalo yang lainnya enggak. 

Ada tetangga yang nginepin cowok 

di rumahnya aja nggak papa tapi 

kalo aku suruh lapor RT dulu.  

Pernah tahu nggak yang 

diomongin tetangga tentang ibu 

kamu tu apa? 

Ya dikirane tu mamahku dapet 

uang tu dari jual aku ke orang-

orang yang lesbi gitu say. Ya gara-

gara dulu aku sempet sering ajak 

temen-temen lesbi ke rumahku. 

Padahal kan mamahku kerja 

catering. Itu kan yo nyakitin 

mamahku to. 

  

Skala 1 sampai 10, nilai stress 

dari tetanggamu berapa? 

7 say.    

Terus apa yag kamu lakukan 

ketika kamu stress? Alasannya 

apa? 

Ya aku biasane menghindar say. 

Mamahku terus akhirnya nyuruh 

aku buat kos aja biar nggak banyak 

diomongin tetangga. Trus ya tadi 

itu langsung tak unek-unekke, ya 

A5 

 

 

 

 

Menghindar 
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isin sih abis itu Cuma ya aku lega 

aja. Karaokean juga. Terus ya 

main. 

Kalo main biasanya kalo stress 

banget ya ke liquid. Isa tiga kali ke 

sana. Di sana ya minum sama 

ngrokok. Minum itu bisa satu 

pitcher terus kalo ngrokok itu 

sekitar satu bungkus sehari. Kalo 

nggak stress sih ngrokoknya Cuma 

sampe 8 batang sehari.  

Itu biar nggak terlalu mikir, biar 

nggak fokus sama masalah. 

Seenggaknya ilang sementara lah. 

 

C3 

 

 

 

B2 

B1 

 

Bermain bersama teman  

 

 

 

Minum-minuman keras 

Merokok  

Kira-kira tau resikonya nggak 

kalo minum sama ngrokok itu? 

Tahu. Kan isa ngganggu kesehatan. 

Kalo minum ya gimana, lagi stress 

terus ada minuman ya bisa juga 

buat ngilangin beban sementara. 

Kalo rokok itu juga tau resikonya 

  



152 
 

bikin paru-paru jadi kotor dan 

sakit-sakitan, Cuma aku kan udah 

jadi perokok aktif, nah kalo nggak 

ngrokok itu malah biasanya sakit, 

sering asma giyu malahan. 

Ada cara lain nggak selain 

main ke liquid? 

Ya itu paling karaoke sama 

nongkrong di tempat biasa. 

  

Kalo sama pasangan lesbimu 

biasanya, yag paling bikin 

stress apa? 

Hemm dia itu cemburuan say. 

Dikit dikit marah, ngamuk-

ngamuk. Terus kalo kita berantem 

tu mesti sampe mukul say, dulu 

aku pernah dipukul hidungku 

sampe biru. Terus tak bales abis itu 

dia yang nangis-nangis minta maaf 

gitu.  

Dia kayak gitu terus sampe aku 

stress aku jenuh. Tapi sekarang 

udah jarang kayak gitu lagi sih 

soalnya tak ancem mau tak putus 

 

 

 

 

A2 

 

 

 

 

Memukul  
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kalo dia kayak gitu lagi.  

Skala 1 sampe 10, nilai 

stresnya berapa buat pacar 

kamu  

Wah 9 say. Stress banget aku,,hehe   

Terus yang dilakuin biasanya 

apa? 

Ya aku pergi say, menghindar gitu. 

Kalo dia mukul ya tak bales pukul 

lah ya.  

Rasanya tu pengen ninggal Cuma 

rasanya tu nggak bisa. Yauda gitu 

aja. 

A5 

A2 

Menghindar/pergi 

Memukul  
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Identitas orangtua/keluarga subjek TI 

Nama  : LS 

Pekerjaan : Ibu rumah tangga 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Kalau boleh tahu gimana sih 

hubungan mbak TI dengan 

keluarga? 

Hubungan gimana ya mbak? Baik 

mbak dia deket sama keluarga, ini 

kan dia juga bantuin kerja lumayan 

buat bantu orangtua. kalau ada apa-

apa yo suka crita. Tapi kalo sama 

adek-adeknya ini lho dia nggak 

mau momong.  

C1 Curhat 

Kalau perilaku TI di rumah 

gimana? 

Biasa aja mbak, tapi yo kalo 

dibilangin itu susah, nggak mau 

dengerin kalo orangtua ngomong. 

Jarang di rumah dia itu, kalo nggak 

lagi kerja tu ya dolaaan wae 

kerjaane. 

C3 Bermain bersama teman 

Kalau boleh tahu, kapan ibu 

mulai tau kalau TI lesbian ? 

Eee.. kapan yo mbak. Sek jelas tu 

waktu dia sering dolan sama 
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temen-temen e yang modele kayak 

lanang gitu mba, padal dia itu 

cewek. Dulu itu sering banget  dia 

ngajak temen e itu ke rumah. Kan 

yo ibu curiga. Wes rak beres lah 

mbak, tak tanyain ternyata bener 

dia pacaran sama cewek, muntab 

aku mbak waktu itu. 

Bagaimana reaksi ibu ketika 

mengetahui kalau TI lesbi? 

Pie yo mbak, kaget iyo, nesu iyo, 

merasa bersalah iyo, ya tapi ini 

emang salahku sih mbak aku gagal 

ndidik anak. 

  

Apa yang dilakukan ibu setelah 

mengetahui kalau TI itu 

lesbian? 

Waktu itu aku mumet banget mbak 

kudu pie, jadi ya aku suruh dia ke 

Jakarta, mau tak titipin ke 

sodaranya biar nggak tambah rusak 

disini, eh malah dia pulang, nekat 

banget cah kae padahal nggak 

ngerti jalan. terus ya daripada tak 
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suruh ke Jakarta lagi malah 

nyusahi lagi kan yo nggak enak 

mbak, takut e malah dia nanti 

kabur gitu gara-gara nggak krasan. 

Tapi yo tetep selama disini dia 

nggak boleh dolan sama temen-

temen cewek sek bentukan e kayak 

cowok itu. Ya pokoke dia kudu 

nurut lah mbak. Tapi yo tetep wae 

gaule sama anak-anak itu lagi. 

Dibilangin macem-macem tetep 

ndablek. Lama-lama kesel dewe 

aku mbak ngandani dia. 

Hal apa yang ditunjukan TI 

ketika dia ada masalah? 

Biasane tu kalo dia ada masalah 

suka ngomel-ngomel mbak di 

rumah, nek ngga tu ya pergi dolan 

sama temen-temen e itu, nggak tau 

kemana. 

C3 Bermain bersama teman 

Apa harapan ibu untuk TI saat Yo kalo bisa jangan bikin malu   
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ini ? keluarga, nikahnya besok sama 

cowok jangan sama cewek, nurut 

sama orangtua, ibu nggak mau 

denger omongan tetangga yang 

nggak enak tentang dia,apalagi ya 

mbak. Wes mbak itu aja. 
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Identitas orang terdekat subjek TI 

Nama  :  DS 

Pekerjaan :  Mahasiswa 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Hubungan dia dengan teman-

temannya tu menurut kamu 

gimana? 

Kalo menurut saya baik sih mbak, kalo 

dia sama temen-temennya. Iya welcome  

  

Apakah temen-temennya juga 

mengetahui kalo TI itu juga 

seorang lesbian? 

Temen-temen mengetahui kalo dia 

seorang lesbian. itu udah lama mbak 

taunya kalo dia seorang lesbian.  

  

Terus hal apa yang membuat 

temen-temennya tau kalo dia tu 

lesbian gitu? 

Yang buat tau itu ya dia sering kumpul-

kumpul sama temen-temen yang lesbian 

juga makanya temen-temen pada tau 

kalo oo si TI itu ternyata lesbian juga. 

Selain itu biasanya si TI juga bawa 

pacarnya kumpul sama temen-temennya 

nah sejak itulah temen-temen pada tau 

kalo ternyata si TI lesbian. 

  

Terus reaksi temen-temen ketika Biasa aja sih mbak kalo temen-temen   
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mengetahui bahwa TI tu lesbian tu 

apa? 

Itu temen-temen yang di rumah apa 

temen-temen yang 

sepermainannya? 

Terus aa kan ada temen-temen 

yang ga tau ya, itu reaksi tau tu 

gimana gitu?  

 

 

 

 

Suka disindir juga nggak? 

tau si TI seorang lesbian.  

 

Temen main sih, temen rumah nggak 

ada yang tau. 

 

Lha reaksinya mungkin kaget ya mbak 

kok dia ternyata kayak gitu seorang 

lesbian, paling ya kaget aja. Hal lain ya 

mungkin itu mbak apa namanya 

ngrasani itu seorang lesbian atau 

enggak. Dan dia tanya-tanya sama yang 

lain juga. 

 Disindirnya dalam arti kalo tetangga 

tau apa temen-temen yang udah tau 

gitu? Kalo yang tau biasa aja sih nggak 

diledekin kalo yang nggak tau paling ya 

aaa diledekin mbak kayak diejek gitu 

lho  

 

 

 

 

 

Tekanan dari 

lingkungan (teman yang 

tidak mengetahui secara 

pasti kalau TI lesbian) 

Terus apakah si TI itu juga terlibat Bersaing dalam arti apa mbak?    
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dalam persaingan nggak? Sempet 

tau dia bersaing gitu nggak? 

Kalo bersaing ada sih mbak, dalam, ya 

kalo pasangannya gitu mbak biasanya 

ya emm gimana ya. Bersaingnya itu ya 

dia eee lebih terlihat lebih baik gitu 

mbak di depan pasangannya kalo dalam 

persaingan. 

Terus hal apa yang ditunjukkan 

sama mbak TI ketika dia memiliki 

permasalahan.  

Ya kalo dia punya masalah paling eee 

dia crita sama temen minta solusi ke 

temen, enaknya gimana masalah ini 

diselesinnya, ya saranlah dari temen-

temen itu kayak gimana. Terus kalo uda 

sarannya temen satu ke temen lain 

berbeda-beda yaa kita ambil tengahnya 

aja lah saran mana yang lebih bagus 

yang buat kita ambil buat nyelesein 

masalah. Selain itu nggak ada sih mbak. 

Oo sempet juga dia pergi ke tempat 

dugem gitu mbak kalo lagi ada masalah 

ato mungkin sekedar minum lah kalo 

C1 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2 

Curhat  

Meminta nasihat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minum minuman keras 
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pas ada masalah kalo nggak ada 

masalah ya netral biasa aja.  

Kalo ngata-ngatain pernah juga ya 

mbak ya tapi kan tergantung dari orang 

yang ngajak kita ngomong kalo dia 

omongannya emang kasar yang mulai 

dulu ya kita juga pasti membalasnya 

kalo dia cuma ngomong biasa aja yaa 

kita ngomong baik-baik. 

Kalo dengan keluarga ya sama dia crita 

ya sama pasangannya kalo sama temen 

dia jarang. 
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Nama   :  DJ 

Alamat   :  Jl. Tinjomoyo 

Usia   :  22 tahun 

Pekerjaan  :  Mahasiswa 

Pendidikan terakhir :  SMA 

 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Sejak kapan jadi lesbian  Kurang lebih 1 tahun   

Apa yang menyebabkan menjadi 

lesbian? 

Apa yang pertama tadi, oh yang 

membuat lesbian,  karna lingkungan, 

lingkungan yang dulu aku sekolah tu di 

SMAnya tu cewek semua jadi disitu 

memacu untuk aaa tertariknya tu lebih 

lagi soalnya yang diliat tu cuma wanita 

doang kan kayak begitu. 

  

Hal apa yang membuat sadar  

bahwa kamu seorang lesbian? 

Yang membuat sadar karna aku menjadi 

lesbian tu ketika aku pernah deket sama 

kakak kelas nah dia tu perhatian, kayak 

  



163 
 

kakak adik lah. Tapi tu perhatiannya 

lebih banget dan suatu ketika kami 

pernah ciuman. Disitu aku mulai sadar 

tapi kami tidak menjalin hubungan apa-

apa. Beraninya baru sekarang ini  

Gimana  tanggapan kamu ketika 

menyadari kalo kamu seorang 

lesbian? 

yaa biasa aja nggak yang gimana-

gimana Cuma ya waktu SMA belum 

begitu terbuka belum berani terbuka 

sekali karna  SMA tu masih banyak 

larangan-larangan dari sekolah sendiri 

kalo sekarang kuliah gini kan dia lebih 

bebas malahan tidak saling aa apa ya 

namanya, tidak ngurusin satu sama lain 

  

Terus hubungan dengan keluarga 

gimana? 

Keluarga masih fine-fine aja. Baik-baik 

aja. Keluarga tu nggak saling ngurusi, 

nggak pengen tahu urusan satu sama 

lain.  

  

Kalau orangtua tahu kamu jadi 

lesbian reaksinya yang  diberikan 

Pasti marah kecewa, tapi dari aku 

pribadi ya paling kalo ketauan crita, lha 

 A1 Berbicara langsung 

tentang permasalahan 
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ke kamu apa? trus mau gimana ya emang sudah terjadi 

kek begitu mau digimanain lagi  

Bagaimana hubungan kamu dengan 

temen-temen atau tetangga? 

Reaksinya? 

 

Tetangga apa. Kalo di rumah tu pada 

nggak tau aku begini tapi kalo temen-

temen yang belum tau mungkin curiga 

karna memang style yang tidak wajar 

gitu wanita tapi kok terlalu cowok 

banget. Tapi kalo temen-temen yang tau 

ya sudah biasa aja temenan biasa, ya 

tapi ada juga yang ngga suka pengennya 

tu nggak kaya begini suruh sembuh 

gitu.  

Ada yang nyindir cuma dia bilang aku 

nyindir kamu begitu biar kamu sadar 

kalo kamu tu sebenernya wanita bilang 

gitu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekanan dari 

lingkungan 

Temen-temen pertama kali tahu itu 

kapan? Ketika kamu melakukan 

apa sih?  

Lha banyak temen, temen yang dimana 

dulu, ada yang tau karna nggak sengaja 

ketemu ada yang tahu karna ya aku 
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emang crita dan tau juga karna dia 

sama-sama gitu.  

Ya biasa aja, ya paling rada nggregeli 

pie, cuma yaudah yang penting dia 

nggak ganggu aku. Hidup kan sendiri-

sendiri. 

Gimana sih cara kamu  

menghadapi komentar dari temen-

temen?  

Biasa aja, cuma senyum doang, nggak 

masalah. Ngga dipikir  

 Irrelevant 

Kamu udah pacaran berapa lama 

sama pasanganmu?  

Sekitar berapa ya kemarin, sekitar 9 

sampai 10 hampir satu lah. 

  

Hubungan dengan pasangan 

gimana?  

 

Berantemnya biasanya karna apa? 

Yang namanya hubungan pasti ada 

berantem, pastilah.  

 

Karna hal kecil yang sebenernya tidak 

penting, sepele banget tapi dia selalu 

membesar-besarkan. Masa lalu. Dia 

yang ngungkit masa lalu kek begitulah. 

Trus masalah kecil lah, ya masalah kecil 
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apalah, trus dia suka selingkuh yaa Ancaman bagi subjek 

Nah itu permasalahan yang paling 

membuat kamu tertekan atau 

kepikiran banget tu waktu ngapain?

Yang dia mengungkit masa lalu karna 

dia mengungkit masa lalu itu sehingga 

jadi berantem terusan gitu. Berantem 

trus dia yang sakit hati trus akhirnya dia 

jadi marah-marah trus jadi cari 

pelampiasan sama orang lain kek begitu  

 Ancaman bagi subjek 

Dari sekian banyak permasalahan, 

permasalahan yang paling 

membuat tertekan tu sama siapa? 

Kalau tertekan tu sebenernya nggak ada, 

yang bikin aku tertekan, kaya orang tua 

dan lingkungan sekitar tu malah tidak. 

Tapi yang bikin tertekan ketika ada 

berantem sama pasangan lah, nah itu 

baru bikin tertekan.  

Aku tu tipe orang yang nggak bisa 

dikekang tapi dia kayak begitu. Dia 

banyak nuntut, selama sama dia, aku 

harus selalu nemenin dia. Nggak bisa 

main sama temen. aku kalo tanya kuliah 

sama temen, sekarang nggak bisa kalo 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ancaman bagi subjek 
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sama pacar. Sadar kalo  ditekan sama 

dia tapi aku nggak bisa lepas. 

Nah gimana sih kamu menilai 

tentang permasalahan  yang kamu 

hadapi  

Nggak terlalu, soalnya selama ini 

sebelum pacaran sama ini nggak pernah 

berantem sampai yang kayak begini 

paling ya berantem selesai berantem 

selesai. Kalau sama ini enggak soalnya 

dia selalu mencari terus mencari 

masalah, masa lalu semua diungkit-

ungkit padal aku udah nggak ada 

nyentuh sama sekali masa lalu, ya karna 

mikir aja, karna mungkin aku terlalu 

sayang sama dia jadi akhirnya aku yang 

ngalah-ngalah jadi otomatis secara 

nggak langsung tertekan nah kayak 

begitu.  

Saat udah mulai serius, berkorban 

banyak buat dia tapi dia nggak bisa 

serius. Tato nama dia segala. 

  

 

 

 

Ancaman bagi subjek 
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Apa yang dirasakan setelah 

menghadapi masalah 

Embuh rak ngerti. Galau pasti galau ya 

namanya juga abis berantem. Biasanya 

pengen marah.  

  

 Yang dilakukan agar perasaan jadi 

tenang? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan mukul apakah perasaanmu 

jadi tenang? 

 

 

 

 

Dulu kalo marah ngga pernah yang 

sampai main tangan. Dia yang main 

tangan sama aku, aku masih bisa nahan 

sampai suatu saat aku udah bener-bener 

muncak ya, aku nggak bisa ngontrol 

akhirnya aku juga main tangan. Sejak 

itu ya udah main tangan terus sampai 

dipukulin, jambak-jambakan, memukul 

gitu-gitulah 

 

Enggak malah merasa bersalah soalnya 

dia trus marah sama aku juga abis itu. 

Bilang kamu tega ya mukul aku, yang 

berani mukul aku aja baru kamu dia 

bilang gitu. Soalnya udah terlalu banyak 

mengalah jadi meluap emosinya. Pernah 

 

 

 

 

 

A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

 

 

 

 

 

Memukul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memukul  
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Hal lain yang bisa nenangin kamu 

tu apa? 

yang waktu dulu aku mukul dia abis-

abisan soalnya aku mikir, dia minta 

putus jadi aku harus abisin kamu detik 

ini besok kamu pulang uda bukan 

punyaku. Aku mukuli dia abis-abisan, 

tak jambaki kita berantem waktu itu. 

Tapi yang dirasain ya udah nyesel lah 

pastinya.Cuma ada senengnya juga satu 

sisi dimana kita udah main tangan kek 

begini berarti kita bener-bener yang 

sayang banget gitu. 

 

Main sama temen-temen. Nggak ada ya 

paling crita, curhat sama temen deket,  

tu tidak menyelesaikan masalah soalnya 

yang terpenting yang bikin akhirnya 

bisa tenang ya gimana caranya aku bisa 

baikan lagi sama dia, itu yang bikin isa 

tenang, kalo nggak ya bakal nggak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bermain sama teman 

Curhat  



170 
 

tenang. 

Pertimbangan untuk memutuskan 

untuk curhat, kumpul sama temen-

temen tu apa? 

Biar ada yang nylimurin gitu, 

maksudnya dialihkan pikirannya kalo 

kumpul sama temen-temen. Dialihkan 

pikirannya biar nggak mikir, jadi 

kumpul sama temen-temen seneng-

seneng gitu. Trus kalo crita ya buat 

ngurangin beban  

  

Hal apa yang membuat kamu bisa 

melewati permasalahan yang kamu 

hadapi  

Ya sabar, kuat,    

Apakah kamu juga membuat 

perencanaan untuk menyelesaikan 

masalah 

Ya pasti. Merajuk, dia marah, gimana 

caranya aku ngajak ngomong dia, biar 

dia mau baikan sama aku lagi. Ngrayu. 

Dirayu tu dalam artian aku menjelaskan 

aku beneran nggak kaya begini begini 

begini gitu bukannya ngrayu yang 

nggombal gitu nggak. Cuma dianya 

yang nggak mau, Cuma aku maksa. 

A1 Berbicara langsung 

tentang permasalahan 
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Apa kamu juga terlibat dalam 

persaingan?  

Emm jarang. Soalnya dulu aku sebelum 

sayang banget sama dia, kalo kamu 

mutusin aku ya aku cari lagi, kalo sama 

ini nggak tau kenapa kalo mau diputus 

pasti bingung, nggak mau dia sama 

orang lain 

  

Apakah kamu juga mencari 

dukungan ketika ada masalah sama 

pacarmu? 

Enggak, selesaiin sendiri.   

Trus ketika kamu ada 

permasalahan mungkin sama 

pacarmu ini atau sama orangtua 

mungkin atau sama tetangga suka 

menghindar nggak? 

Enggak. Diselesaikan. Ya biar 

masalahnya nggak terlalu menumpuk-

numpuk banyak biar cepet selesai 

  

Usaha kamu saat dihadapkan pada 

situasi yang penuh tekanan apa? 

Emosi, tapi tak pendem, diem, kalo 

nggak banting barang  

  

Kalo lagi ada masalah suka doa 

atau trus pergi ke gereja? 

Doa paling, doa spontan. B5 Berdoa 

Apa kamu sempet pasrah nggak Ya pasti, waktu berantem donk, waktu   
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waktu ada sesuatu yag menekan 

gitu  

dia mukulin aku. Pernah aku nggak mau 

mukul dia lagi, dia mukul aku sampai 

berdarah aku diem aja, tapi setelah 

beberapa hari kemudian berantem lagi 

baru aku mukul dia. Nah itu lho kalo 

hubungan sesama jenis tu daripada 

hubungan cowok cewek soalnya dia 

bener-bener pake hati kan. Jadi kalo ini 

ngena banget, kalo marah lebih medeni  

Pernah melukai diri sendiri nggak Emm paling cuma mukul tembok, ada 

hal bodoh banget itu pernah dulu ada 

botol bir bintang tak pukul-pukulke ke 

kepala. 

A4 Melukai diri sendiri 
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Wawancara kedua Subjek DJ 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Mau tanya lebih lanjut tentang 

reaksi orangtua ketika 

mengetahui kamu menjadi 

lesbian itu apa? 

Paling marah cuma itu sementara. 

Daridulu nggak ada yang deket 

banget, semuanya rata. Orangtua tu 

taunya kuliahku beres udah, nggak 

yang ngurusi gimana-gimana. Kalo 

sama orangtua atau keluarga itu 

malah nggak ada masalah sama 

sekali. Yang ada malah sama pacar, 

temen juga  

  

 

Masalah sama pacar yang 

paling bikin stress apa? 

Lha banyak. Tapi yang paling bikin 

stress ya yang dia selingkuh di 

depanku. Foto DPnya itu sama yang 

lain. terus dia juga suka mengungkit 

masa lalu padahal aku nggak ada 

sama sekali mengungkit masa lalu. 

Dia buka facebook ku padahal aku 
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uda tutup akunnya abis dia liat FB 

pasti marah-marah sendiri aku 

capek. selama sama dia, aku nggak 

bisa main sama temen-temenku. Aku 

nggak enak sama mereka pernah 

dulu cekcok karena mereka pikir aku 

datang kalo ada butuhe aja. Disindir 

didiemin juga. Aku mau bagi waktu 

sama temen-temen tapi nggak bisa. 

Dia maunya aku nemeni dia terus. 

Aku kan mau tanya kuliah dari 

temen sekarang nggak bisa kalo 

sama pacar. Dia suka marah-marah 

terus mukul. Sukanya main tangan 

begitu. 

Kalau dibuat skala 1 sampai 

10, 1 adalah tingkat stress yang 

ringan dan 10 adalah tingkat 

stress yang paling tinggi. Kamu 

Sembilan    
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mau kasih nilai berapa untuk 

pacar kamu? 

Apa yang kamu lakukan untuk 

mengurangi stresnya? 

Alasannya apa sih nglakuin 

itu? 

Kalo yang dia selingkuh ya aku 

diem aja. Cuma diem percuma 

ngomong dia maunya menang 

sendiri. kalo yang dia mengungkit 

masa lalu aku menjelaskan sama dia 

kalo bukan seperti yang dia pikir, 

ditutupi lah. Menjelaskan biar baik-

baik saja. Kalo yang dikekang aku 

kan nggak bisa ngapa-ngapain aku 

ngalah sama dia. Pengen bikin dia 

seneng lah.  

Yang dia suka marah-marah ya itu 

bukan masalah, wajar, tandanya dia 

sayang sama aku, aku sih mikirnya 

kayak begitu.  

Kalo yang dia suka mukul, dulu aku 

nggak pernah main tangan. Dia yang 

A8 

 

 

 

A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apati 

 

 

 

Berbicara tentang permasalahan 
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main tangan sama aku, aku masih 

bisa nahan sampai suatu saat aku 

udah bener-bener muncak ya, 

akhirnya aku bales mukul dia. 

Jengkel aja aku nggak pernah 

dilakuin kayak gini. 

 

 

 

A2 

 

 

 

 

Memukul  

Terus tadi katanya temen juga 

bikin tertekan ya? Bisa 

dicritakan lebih lanjut? 

suka nyindir aja. Selama aku 

pacaran kan aku nggak bisa sama 

mereka terus dikiranya mereka, aku 

datang kalo ada butuhnya aja, 

padahal kan nggak kayak begitu. 

Sempet cekcok juga tapi uda nggak 

papa.  

  

Skala 1 sampai 10, nilai stress 

dari temenmu berapa? 

Lima    

Terus apa yag kamu lakukan 

ketika kamu stress? Alasannya 

apa? 

Nggak masalah selama nggak 

ganggu. Orang kan punya urusannya 

sendiri-sendiri. 

 Irrelevant  

Selain itu ada cara lain nggak Biasanya main cari hiburan biar C3 Bermain bersama teman 
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untuk mengatasi stress km 

sama pasangan? alasannya 

apa? 

bebannya ilang sedikit. Kalo nggak 

ya ngrokok minum. Ngrokok itu 

kalo lagi stress bisa satu bungkus 

sehari, biasa ya satu bungkus bisa 

dipake dua hari. Tapi sekarang udah 

sedikit, rokoknya aku tinggal di kos 

temen jadi kalo ngrokok ya pas ke 

kos dia aja Cuma 4-5 sehari. Minum 

sih Cuma kalo lagi sakit hati banget 

kalo nggak ya nggak minum. 

Biasanya sampek aku mabok banget 

terus kan muntah-muntah, ambruk 

nah abis itu nangis. Kalo udah 

nangis gitu lega. Mencari nangisnya 

itu untuk melepaskan masalah.  

 

B1 

B2 

 

Merokok  

Minum-minuman keras 

Kira-kira tau resikonya nggak 

kalo minum sama ngrokok itu? 

Tau kalo rokok kan efeknya ke paru-

paru, alcohol efeknya ke ginjal, 

cuma belum ketergantungan banget 

sih, hehe 

  



178 
 

Identitas orangtua/keluarga subjek DJ 

Nama  :  WA 

Pekerjaan :   Swasta  

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Kalo boleh tahu gimana sih 

hubungan DJ dengan keluarga? 

Hubungannya baik-baik aja. Cuma 

kan keluarga ini kerja semua dan 

jarang ada waktu buat kumpul sama 

keluarga. Nggak kepantau semua lah 

aktivitas anak-anak itu, apalagi dia 

kan juga jauh sekarang. Tapi nurut dia 

anaknya. 

  

Kalo perilaku DJ di rumah 

gimana? 

Biasa aja ya mbak. Tapi dia tu nggak 

begitu terbuka sama orang rumah. 

Kalo di rumah dia stay di kamar aja. 

Nurut kalo sama orangtua, Cuma ya 

dia kekeh sama pilihannya, kalau 

udah A ya A  

  

Kalo boleh tahu, apa orangtua 

tahu kalo DJ itu seorang 

Orangtua tu sebener e udah tahu, ya 

curiga lah, dulu tu style dia nggak 
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lesbian? kapan ya? kayak begitu mba, tapi sekarang 

cowok banget. Dulu tu nggak kayak 

begitu tampilannya. Memang tomboy 

sih suka basket, ngeband, tapi ya 

nggak secowok banget kayak 

sekarang itu. Ya curiga aja deh mbak 

udah. ya baru-baru ini aja taunya.  

Bagaimana reaksi orangtua 

ketika tahu kalo DJ lesbi? 

Haduh gimana ya mbak, bingung, 

bingung lah mau ngapain. Marah ya 

pasti, orangtua mana yang nggak 

marah tau anaknya kayak begitu. 

Nentang pasti, Cuma kalo dia 

dikerasin kan ntar malah makin 

menjadi, bingung aja mesti kaya 

gimana, takutnya tu kalo yang lain 

pada tau, kita mesti ngomong gimana, 

ya nggak enak gitu  

  

Apa yang dilakukan orangtua 

setelah mengetahui kalo DJ itu 

Ya nasehatin dia, mau marah terus-

terusan ya gimana dianya udah kayak 

  



180 
 

lesbian? begitu. 

Hal apa yang ditunjukan DJ 

ketika dia ada masalah? 

Pastinya sih kurang tahu ya mbak, dia 

suka diem sih kalo di rumah. Di 

kamar aja sehari-harinya itu. 

A8 Apati  

Apa harapan orangtua/mas 

untuk DJ? 

Emm...Ya harapannya biar dia bisa 

bener lah ya mbak jangan sampai 

malu-maluin keluarga dan kalo ada 

apa-apa tu crita sama orang rumah 

jangan disimpen sendiri. 
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Identitas orang terdekat subjek DJ 

Nama  :  FD 

Pekerjaan :  Mahasiswa 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Menurut mbak, gimana sih 

hubungan DJ dengan temen-

temennya? 

Baik kok, dia tu orang e baik suka 

kumpul sama temen-temen e, suka 

bantu temen juga  

  

Apakah temen-temennya 

mengetahui kalo DJ itu lesbi? 

Itu kapan ya? 

Kalo aku sih tahu ya mbak, beberapa 

temen emang udah tahu sih, kalau 

yang lain mungkin baru curiga-

curiga aja. kalo kapannya sih lupa 

mbak. 

  

Hal apa yang membuat mbak 

dan mungkin temen-temen tahu 

kalo DJ itu lesbi? 

Ya kan style dia cowok banget mbak, 

padal kan dia cewek, dan 

kebanyakan model kayak dia 

biasanya emang lesbi. Kalo temen 

yang lain mungkin tahu karna dia 

crita kali ya. 

 

 

 

C1 

 

 

 

Curhat 

Gimana reaksi temen-temen Ya nggak nyangka aja sih, tapi ya   
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ketika tahu kalo subjek lesbi? mau gimana orang udah begitu, kita 

mah bisa apa 

Gimana subjek menghadapi 

komentar dari temen-temen? 

Biasa aja sih kalo aku liat, dia santai 

aja. 

 Irrelevant 

Apakah subjek terlibat dalam 

persaingan? 

Enggak sih, paling juga persaingan 

kalo dia lagi basket aja. 

  

Hal apa yang ditunjukkan DJ 

ketika dia sedang ada masalah? 

Paling diem tok, kalo udah pol baru 

dia biasanya crita, kalo emosi banget 

dia pernah mukul tembok sih mbak, 

soalnya aku pernah liat, ngrokok 

juga dah pernah tapi itu jarang-

jarang. 

C1 

 

A4 

B1 

Curhat 

 

Melukai diri sendiri 

Merokok 
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Nama   :  RA 

Alamat   :  Gunung Pati, Semarang 

Usia   :  21 tahun 

Pekerjaan  :  Mahasiswa 

Pendidikan terakhir :  SMA 

 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Sejak kapan jadi lesbian Hampir 1 tahunan   

Boleh tahu nggak apa yang 

menyebabkan kamu tu menjadi 

lesbian? 

Emmm..lingkungan,,keluarga 

Ya kan kalo lingkungan temen-temen 

yang suka ketemu suka ngumpul bareng 

dan salah satunya ada yang kayak gitu 

yo kan akhir e kebawa selama kita 

gabung sama mereka kan akhir e 

kebawa. 

Kalo yang sama dari keluarga kan liat 

gimana kehidupan e kakakku trus kan 

jadine radak jengkel sama cowok. Yo 
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kan kakakku kan pie yo, dikasarin sama 

suamine yo itu to. 

Terus yang membuat kamu sadar 

kalo kamu seorang lesbian tu apa 

awalnya?  

Ya kan keinginan-keinginan buat 

melindungi gara-gara liat kakakku 

kayak gitu kan akhir e njuk keinginan 

melindungi kan lebih gede trus akhire 

yo sadar lebih cenderung ke cewek.  

  

Terus tanggapan kamu ketika 

pertama kali menyadari bahwa 

kamu tu seorang lesbian tu apa? 

Yo biasa sih. Nggak, biasa aja.   

Terus hubungan sama keluarga 

gimana? Sama kakak, orangtua. 

Yo biasa selama mereka belum tahu. 

Yang lebih perhatian itu ibuk sama 

mbakku. Daridulu kalo minta apa-apa 

pasti diturutin, soalnya aku kalo nggak 

diturutin pasti ngamuk. Sampe aku 

kayak gini aja mereka masih nganggep 

aku keluargane. Mbakku sih yang sering 

jembatanin aku sama orangtua, dia kan 

ngerti aku dia juga mesti belain aku 
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kalo aku ada masalah sama orangtua. 

Ya meskipun mbakku cerewet tapi ya 

mungkin itu tanda sayangnya buat aku. 

Tapi sejauh ini dia,,em orangtua 

atau orang rumah tahu nggak  

 

Setelah tahu gitu gimana 

Tahu. 

 

 

Setelah tahu yo jadi anak rumahan, 

dikekang, dikerasin, tapi lama-lama nek 

dah lupa yowes   

 

 

 

 

 

Tekanan dari orangtua 

Itu prosesnya orangtua tahu itu 

waktu kapan? 

Pas tahu posisi di kos sama cewek trus 

temen kos ngomong sama orang rumah. 

Akhire orang rumah ke kos, tahu deh 

  

Trus reaksi orangtua ketika 

mengetahui tu gimana  

Yo marah, pertama marah. Kedua 

yaudah habis. Dimarahin, diceramahin, 

dikekang, dikerasi.  

Yo nggak boleh keluar, yowes fasilitas 

diambil, motor, atm semua diambil. 

(dikekang) 

Yo lebih pie yo, nggak terlalu dibolehke 

 Tekanan dari orangtua 
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main, nek dulukan main silahkan, nek 

sekarang kan tanya-tanya dulu sampek 

detail gek boleh.  

 

Terus hubungan kamu sama temen-

temen atau tetangga mungkin  

Temen seumpama yang bisa nrima yo 

biasa, kalo yang ngga bisa nrima yo dah 

lah terserah mereka meh lanjut 

bertemen ato nggak. Yo biasa.  

  

Terus temen-temen ada yang tahu 

kalo kamu lesbian? 

Ada    

Reaksinya gimana Yang pertama mesti kaget, tanya kok 

bisa kayak gitu. Yo selanjutnya mereka 

ngomong-ngomongi kasih nasehat lah. 

Buat selanjutnya kan terserah kita  

  

Terus gimana cara kamu 

menghadapi komentar-komentar 

dari mereka itu? 

 

 

Yo biasa wae kan, toh mereka juga udah 

kasih nasihat, yo baiklah mereka kasih 

nasihat. Cuma kan semua kan 

tergantung kitanya sendiri, yo teko 

tanggepin biasa.  

  

 

 

irrelevant 



187 
 

 

Tetangga tahu nggak? 

 

Nggak.  

Terus boleh tahu nggak ini udah 

pacaran berapa lama sama Gfnya? 

Yo sekitar 6 bulanan lah.    

Hubungan sama pasangannya 

gimana?  

Yo selayaknya, selayaknya pacaran 

biasa to. Kadang ada berantem, kadang 

yo biasa.  

  

Terus ada masalah apa yang paling 

membuat tertekan sama pacarmu 

itu? 

Pie yo, yo kan secara jauh yo yo was-

waslah seumpama dia ngapa-ngapain di 

sana. Yo maksud e jenengo orang 

pacaran kan banyak godaan, selingkuh 

lah, ato apalah, lha itu. 

 Ancaman dari pasangan 

Permasalahan apa yang paling 

membuat stres?  

Yo keluarga lah, otomatis kalo keluarga 

tahu kan di mata keluarga, nggak cuma 

keluarga di rumah, maksud e orangtua 

atau kakak atau adik, tapi kan bisa 

sampek di keluarga besar, kalo sampek 

di keluarga besar kan otomatis di cap 

jelek di keluarga.  

  



188 
 

Terus bagaimana kamu menilai 

tentang permasalahan yang kamu 

hadapi itu, apakah itu mengancam 

atau enggak?  

Yo nak aku sih biasa wae sih. Pertama 

keluarga tahu emang kayak e trus di cap 

jelek, tapi udah enggak sih, udah 

enggak.  

Tanggepin biasa sih. 

 Ancaman bagi subjek 

Apa yang dirasakan setelah 

menghadapi permasalahan itu  

Pertama yang mesti takut, kasihan sama 

orangtua, kok anaknya kayak gitu 

dimata keluarga besar, tapi yo lama-

lama yo biasa.  

  

Trus yang dilakukan agar perasaan 

menadi tenang itu apa?  

 

Selain itu ada nggak selain itu, 

kayak melukai diri sendiri. 

Ngrokok, keluar main sama temen-

temen, yaudah.  

 

Pernah sih sekali nglukain pemes, pake 

pemes, yo apapun itulah yang di tangan 

yang bisa untuk dilukai 

B1 

C3 

 

A4 

Merokok 

Bermain bersama teman 

 

Melukai diri sendiri 

Apa sih pertimbangan kamu 

melakukan untuk itu ?  

Kan kalo lagi ada masalah nggak bisa 

mikir panjang yo, jadine yo apapun 

itulah yang bisa dilakukan saat itu juga 

  

Terus hal apa yang membuat kamu Yo kan kalo seumpama dah ada   
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bisa melewati permasalahan? pelampiasan ngrokok, kumpul sama 

temen gitu kan uda agak lega jadi yo 

udah.  

Apa kamu juga membuat 

perencanaan untuk menyelesaikan 

permasalahan kamu itu apa 

enggak?   

Enggak   

Terus apa kamu juga terlibat dalam 

persaingan entah itu persaingan di 

kampus ikut kompetisi apa atau 

persaingan untuk mendapatkan gf 

gitu? 

Enggak   

Apa kamu mencari dukungan 

ketika menghadapi masalah 

Enggak sih biasa.    

Kalo menghindar, pernah nggak 

menghindar ketika ada 

permasalahan mungkin di rumah 

sama pacar. 

Napa menghindar, malah memperlama 

masalah.  

  

oiya usaha kamu saat dihadapkan Tambah berontak yaudah nek tambah   
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pada situasi yang penuh dengan 

tekanan tu apa sih biasanya. 

berontak otomatis, misal dari keluarga 

nek aku berontak keluarga juga nggak 

bakal berontak,nggak mungkin bakal 

keras. Yo kayak marah, trus aku keluar 

otomatis keluarga ngalah, ntar lama-

lama selesai sendiri.  

 

 

 

A5 

 

 

 

Menghindar/pergi 

Terus apa kamu selama ada 

masalah suka melakukan kegiatan 

kek berdoa atau pergi ke masjid?  

Enggak.    

Saat dihadapkan pada situasi yang 

penuh dengan tekanan apa kamu 

pasrah? 

Yo melampiaskan kekesalan, emosi,    
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Wawancara kedua subjek RA 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Mau tanya lebih lanjut tentang 

apa yang kamu lakukan kalau 

ada masalah sama orangtua 

Kudu marah pokok e, sampek orang 

yang nggak salah yang deket sama 

kita aja kena marah. Yo pokok e 

serasa pengen pergi nggak tahu 

kemana, yang penting beban e ilang. 

A5 menghindar 

 

Ada cara lain nggak selain 

pergi dari rumah. 

Kalo emang lagi ada masalah sama 

orangtua, selama kita bisa keluar 

rumah yang keluar rumah buat cari 

hiburan, tapi kalo emang nggak bisa 

ya cukup berdiam diri di kamar. 

A5 

A8 

Menghindar 

Apati  

Apa sih alasan kamu memilih 

untuk pergi atau berdiam diri di 

rumah? 

Ya kalo semisal kita keluar, kumpul 

sama temen-temen, kan kita sejenak 

bisa lupa sama masalah itu. 

Kalo semisal nggak bisa keluar 

rumah ya Cuma diem, kan udah 

jengkel tu, emosi, yaudah diem aja 

C3 

A8 

Bermain bersama teman 

apati 
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deh, mau keluar juga nggak bisa kan 

Misal kamu emosi, orangtuamu 

tambha emosi juga nggak? 

Enggak..kalo aku emosi, ortuku 

lebih milih diem, karena mereka tau, 

semakin aku dikerasi, aku juga 

malah tambah keras. 

  

Kalau dibuat skala 1 sampai 

10, 1 adalah tingkat stress yang 

ringan dan 10 adalah tingkat 

stress yang paling tinggi. Kamu 

mau kasih nilai berapa untuk 

orangtua kamu? Yang 

dikekang, dikerasin, dimarahin, 

fasilitas diambil itu 

Dikekang 7, dikerasi 5, dimarahi 5, 

fasilitas diambil 10, hehehe 

  

Oiya kamu kan waktu itu 

katanya pacar juga suka bikin 

stress, takut pacar selingkuh 

ya? Terus apa lagi selain itu? 

Iya, yo kalo aku kan jauh to cing, ya 

kan wajar kalo ada rasa cemburu 

sama temen, dia selalu bisa ketemu 

sama temen-temennya, nah kalo 

aku? 

Tapi dia juga suka cemburu sama 
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aku, dia suka marah karna mantan, 

sesuatu hal sekecil apapun yag ada 

kaitannya sama mantan mesti ribut, 

kalo uda ribut ya stress sendiri lah. 

Soalnya kalo dia udah ngucap kata 

putus itu nah baru stress banget. 

Biasanya apa yang 

menimbulkan masalah yag 

berkaitan sama mantan? 

Yo kadang aku nyebut dia dengan 

sebutan yang dulu sering aku kasih 

ke mantan, misal oon, mesti dia 

marah karna itu kata-kataku sama 

mantan, kan dia tau 

  

Selain itu ada lagi nggak 

tekanan dari pacarmu yang 

bikin kamu stress? 

Ada sih, lha ini kan aku lagi stress 

ngadepin dia, tau-tau tadi pagi dia 

marah sama aku, nggak tau padal 

sebab e apa, bingung aku. 

  

Yang biasa kamu lakuin apa 

biar stress kamu tu ilang? 

Biasanya aku diemin dulu sih, aku 

main-main sama temen-temen, biar 

stresnya ilang, abis itu kalo udah 

reda ya aku ngomong sama 

A8 

C3 

A1 

Apati 

Bermain bersama teman 

Berbicara langsung tentang 

permasalahan 
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dia,jelasin gitu lah. 

Oiya waktu itu pernah melukai 

diri sendiri pake pemes gitu 

gara-gara ada masalah sama 

siapa sih? 

Dulu kan sama mantan itu, stres lah 

ngadepin masalah yang nggak abis-

abis. Dulu mantanku kan selingkuh, 

dua-duanya kek gitu, makane 

sekarang aku juga was-was kalo 

pacar ku selingkuh juga. Masih ada 

ketakutan gitulah, kan lagi sayang-

sayange dan serius malah digituin.  

  

Oh jadi masalah mantan ya, 

tapi sekarang masih suka 

melukai diri sendiri nggak?  

Sekarang udah enggak, kalo ada 

rokok ya kan bisa ngrokok atau main 

sama temen-temen, crita jadi beban 

e bisa hilang. 

B1 

C3 

C1 

Merokok 

Bermain bersama teman 

Curhat  

Kalau ngrokok pas lagi stress 

abis berapa batang? Terus kalo 

kondisi biasa aja ngrokok juga 

nggak? 

Kalo pas stress sih bisa sampe 1 

bungkus, kalo pas biasa ya ngrokok 

3 batang paling banyak, Cuma 

sekarang lagi ngurangin sih, pacarku 

suka marah-marah kalo aku 

ngrokok. 
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Nilai 1 sampai 10, tingkat 

stress kalo lagi ada masalah 

sama pacar kamu berapa, yg 

takut selingkuh, tiba-tiba 

marah, sama cemburuan? 

Takut selingkuh itu 10, stress banget 

soale. 

Tiba-tiba marah nggak jelas 2 lah 

Pacar cemburuan itu 4 
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Identitas orang terdekat subjek RA 

Nama  :  RM 

Pekerjaan :  pelajar  

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Menurut mbak, gimana sih 

hubungan RA dengan temen-

temennya? 

Baik sih dan, biasa aja.   

Apakah temen-temennya 

mengetahui kalo RA itu lesbi? 

Itu kapan ya? 

Kalo yang temen deketnya 

udah pada tau kok, Cuma kalo 

nggak deket ya biasa aja. 

Kapannya lupa sih, Cuma pas 

itu dia crita sama aku. 

  

Hal apa yang membuat mbak 

dan mungkin temen-temen tahu 

kalo RA itu lesbi? 

Lha kan dia crita sama aku, 

jadi ya aku tahu, ada juga 

temen yang curiga sih suka 

tanya-tanya sama aku, soalnya 

dia sering update di bb sama 

facebook gitu tentang cewek ya 

C1 Curhat 
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pasti yang pada nggak tahu 

pada penasaran kan. 

Gimana reaksi temen-temen 

ketika tahu kalo subjek lesbi? 

Ya kaget lah ya, nggak 

nyangka aja, tapi sejauh ini aku 

sama temen-temen uda 

nasehatin dia kok, tapi nggak 

tahu tuh kayaknya masuk 

telinga kiri keluar telinga kanan 

aja 

  

Gimana subjek menghadapi 

komentar dari temen-temen? 

Cuma diem aja sih, biasa aja 

kayaknya Cuma kalo di 

belakang yo nggak tahu. 

  

Apakah subjek terlibat dalam 

persaingan? 

Kayaknya enggak deh   

Hal apa yang ditunjukkan RM 

ketika dia sedang ada masalah? 

Emm apa ya, biasanya sih dia 

ngajak main trus crita tentang 

masalah e, kalo nggak ya 

ngrokok.  

C3 

C1 

B1 

Bermain bersama teman 

Curhat 

Merokok 
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Identitas orangtua/keluarga subjek RA 

Nama  : WR 

Pekerjaan : Swasta 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Kalo boleh tahu gimana sih 

hubungan RA dengan 

keluarga? 

Baik sih mbak, cuma kalo sama 

suamiku tu sok nggak ngajeni. Kalo 

sama bapak ibuk sih nurut kalo 

kemauannya dituruti. 

  

Kalo perilaku RA di rumah 

gimana? 

Yo itu mbak, sok ngambekan, nek 

dikandani ki malah nesu-nsu mbak, 

sampek aku kasihan sama ibuk diane 

kayak gitu. 

  

Kalo boleh tahu, apa orangtua 

tahu kalo RA itu seorang 

lesbian? kapan ya? 

Iya tau, soalnya temennya yang 

dibawa kerumah tu mesti cewek dan 

glagatnya tu aneh. Nah waktu itu ada 

yang ngabari orang rumah kalo dia 

lagi di kos sama pacarnya yang cewek 

itu, itu kejadiannya 6 bulanan yang 

lalu apa ya, itu pagi mbak jam 2an itu 
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digrebek dan bener mereka tu lagi 

berdua. Nah mulai itu jadi tahu, terus 

ibuk langsung nyuruh dia pulang ke 

rumah dengan paksa. 

Bagaimana reaksi orangtua 

ketika tahu kalo RA lesbi? 

Yo mesti kaget lah mbak, syok, 

nangis dan marah-marah juga sama 

dia, kok bisa-bisane kayak gitu. 

  

Apa yang dilakukan orangtua 

setelah mengetahui kalo RA itu 

lesbian? 

Emmm waktu itu langsung marahin 

dia habis-habisan, trus semua fasilitas 

diambil, terus ngetatin aturan, emmm 

apa-apa sekarang di kekang, sempet 

juga orangtua nyuruh dia keluar 

kuliah, tapi dia nggak mau, yaudah to, 

lagian dianya juga mbeling og mbak 

sampek pusing orang rumah itu. 

 Tekanan dari orangtua 

Hal apa yang ditunjukan RA 

ketika dia ada masalah? 

Biasanya tu dia ngambek trus 

ngunciin diri di kamar nggak mau 

makan, kalo nggak ya tiba-tiba pergi 

mbak nggak pulang. 

A5 Menghindar/pergi 
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Apa harapan orangtua/mbak 

untuk RA? 

Ya pengennya Ya sembuh lah mbak, 

jangan kek gitu lagi, kami apalagi 

ibuk tu sampek stres mikirin dia tok, 

kasihan. Kalo mau ya dia ikut terapi 

gitu biar cepet sembuh. 
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a. Intensitas Tema dan Matriks Interkorelasi dinamika koping stres pada 

subjek 1 

Tabel 1 
Intensitas Tema Subjek I 

 
ASPEK A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 

S. TI + +++ ++  ++ +  +++ +++ ++   ++  +++ ++ +++ ++ 

 

Tabel 2 
Matriks Interkorelasi Subjek I 

 
ASPEK A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 

A1   +          +  ++ + ++  

A2   ++                

A3                   

A4                   

A5      +           ++  

A6                   

A7                   

A8                   

B1          ++       +++  

B2                 ++  

B3                   

B4                   

B5                   

B6                   

C1         +++       ++ +++ ++ 

C2                 ++  

C3   ++       ++        ++ 

C4                   
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b. Intensitas Tema dan Matriks Interkorelasi dinamika koping stres pada 

subjek II 

Tabel 3 
Intensitas Tema Subjek II 

 
ASPEK A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 

S. DJ +++ +++  ++   + +++ +++ ++  + ++  +++  +++  

 

Tabel 4 
Matriks Interkorelasi Subjek II 

 
ASPEK A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 

A1                   

A2 +++                  

A3                   

A4          ++         

A5                   

A6                   

A7                   

A8                   

B1 +++         ++       +++  

B2                 ++  

B3                   

B4             +      

B5                   

B6                   

C1                 +++  

C2                   

C3                   
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C4                   

 

c. Intensitas Tema dan Matriks Interkorelasi dinamika koping stres pada 

subjek III 

Tabel 5 
Intensitas Tema Subjek III 

 
ASPEK A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 

S. RA +++  ++ +++ +++   +++ +++ +     +++  +++  

 

Tabel 6 
Matriks Interkorelasi Subjek III 

 
ASPEK A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 

A1                   

A2                   

A3 ++                  

A4 +++                  

A5 +++                  

A6                   

A7                   

A8                   

B1 +++  ++              +++  

B2                   

B3                   

B4                   

B5                   

B6                   

C1                 +++  

C2                   
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C3 +++  ++ +++ +++              

C4                   

 
Keterangan tanda: 
+  :  lemah 
++  :  sedang 
+++ :  kuat 
 
Keterangan koding aspek perilaku spesifik: 
A1 :  berbicara langsung tentang permasalahan 
A2 :  memukul 
A3 :  memaki 
A4 :  melukai diri sendiri 
A5 :  menghindar/pergi 
A6 :  mengalihkan pembicaraan 
A7 :  menolak untuk berbicara 
A8 :  apati 
B1 :  merokok 
B2 :  minum-minuman keras 
B3 :  menggunakan obat-obatan terlarang 
B4 :  pergi ke tempat ibadah 
B5 :  berdoa 
B6 :  membaca kitab keagamaan 
C1 :  curhat 
C2 :  meminta nasihat 
C3 :  bermain bersama teman 
C4 :  mencari informasi dari teman 
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