
A. Observation Guide : 

1. Gambaran diri subjek secara umum 

2. Penampilan subjek dalam berpakaian 

3. Perilaku subjek dalam hal bersikap (body language) 

4. Interaksi subjek dengan orang lain 

5. Interaksi subjek dengan pasangan lesbian 

 

B. Interview Guide : 

1. Anda berapa bersaudara? 

2. Saudara Anda laki-laki atau perempuan? 

3. Bagaimana hubungan Anda dengan saudara-saudara Anda? 

4. Apakah Anda dekat dan akrab dengan saudara kandung Anda? 

5. Apa pekerjaan orang tua Anda? 

6. Apakah Anda termasuk anak yang lebih dekat dengan ayah, atau ibu, 

atau kedua? 

7. Ataukah sebaliknya, Anda adalah anak yang tidak dekat dengan ayah 

maupun ibu? 

8. Apakah Anda mengagumi ayah Anda? Dan ingin seperti Ayah Anda? 

9. Pola orang tua Anda seperti apa? 

10. Tolong ceritakanlah mengenai keluarga Anda? 

11. Tolong ceritakan mengenai masa kecil Anda? 
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12. Tolong ceritakan tentang masa remaja Anda? 

13. Saat disekolah, dengan siapa biasanya Anda bermain? 

14. Bagaimana interaksi Anda dengan guru-guru disekolah? 

15. Bagaimana interaksi Anda dengan teman-teman perempuan? 

16. Bagaimana interaksi Anda dengan teman-teman laki-laki? 

17. Sejak usia berapa Anda mulai menolak mengenakan rok? 

18. Bagaimana reaksi dan sikap Anda terhadap seragam sekolah yang 

mengharuskan menggunakan rok atau ketentuan yang digunakan oleh 

anak perempuan pada umumnya? 

19. Sejak kapan Anda merasa Anda lesbian? Atau sejak kapan Anda 

mulai menyukai sesama perempuan? 

20. Keluarga Anda tahu, Anda lesbian? 

21. Apakah ada salah satu dari keluarga Anda yang menjadi seorang 

lesbian juga seperti Anda? 

22. Apakah ada dukungan orang tua untuk hal tersebut? 

23. Kenapa Anda memilih peran menjadi bucth tersebut? 

24. Apakah ada keinginan untuk merubah peran Anda menjadi femme 

atau perempuan yang normal? Kenapa? 

25. Apakah Anda ingin menjadi laki-laki seutuhnya? Alasan Anda? 

26. Bagaimana hubungan Anda dengan pasangan lesbian Anda? 
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27. Apakah Anda pernah berkelahi dengan seseorang untuk mendapatkan 

seorang wanita? Atau pasangan? 

28. Apakah Anda menyukai penetrasi vagina? Bagaimana cara Anda 

berhubungan intim dengan pasangan Anda? Apakah Anda lebih 

mengarahkan atau tidak? 

29. Apakah Anda pernah melakukan masturbasi? Apa yang Anda 

khayalkan ketika Anda masturbasi? 

30. Apakah Anda merasa nyaman dengan peran Anda saat ini sebagai 

seorang lesbian laki-laki? 

31. Apakah Anda pernah ingin merubah peran Anda dengan pasangan 

lesbian Anda? 

32. Bagaimana pendapat lingkungan sekitar tentang Anda? 

33. Apakah Anda merasa bahagia hidup Anda yang sekarang? 

34. Apakah Anda pernah mempunyai pengalaman traumatis? 

35. Apakah Anda memiliki sahabat atau teman dekat? 

36. Apakah Anda merasa enjoy dengan diri Anda yang seperti sekarang 

ini? 

37. Pernahkah Anda menemui kesulitan, karena peran Anda menjadi 

butch? 

38. Usaha apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? 
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HASIL REDUKSI SUBJEK I 
 
Identitas Subjek 

Nama   : Deon Vinzhie (nama samaran) 

Tempat Tinggal : Semarang 

Umur    : 20 tahun 

 
 

Pertanyaan Jawaban  Kode Tema  
Nama ,mbak? Pakek nama asli ya,mbak?   
Ya,terserah mbak 
aja.. enaknya gmn… 

Nama samaran aja ya,mbak.. 
ak malu.. 

  

Ya, g pa2 terserah 
mbak… 

Nama samaranku Deon 
Vinzhie 

  

Wah bagus banget 
namanya,mbak.. 

Hehehehee.. ak sukak sama 
nama itu,.. sebenernya sie itu 
nama kalo ak lagi dipakek jadi 
nara sumber di radio2 swasta 
gitu.. 

  

o.. gitu tho,mbak.. 
ya udah,langsung 
Tanya-tanya 
ya,mbak.. 

Oke..   

Mbak tinggal 
dimana sekarang? 

Di semarang aja..   

Tinggal sendiri atau 
ma ortu,mbak? 

Ak masih numpang ma 
ortu..hehehheehee.. masih 
tinggal ma ortu kok 

  

Saudara kandung 
mbak ada berapa? N 
mbak anak 
keberapa? 

Saudaraku ada 1, ma ak jadi 
2.. ak anak pertama 

  

Laki-laki atau 
perempuan,mbak? 

Apanya?   

Saudara kandung 
mbak.. 

Ooo.. laki-laki   

Hubungan ma 
saudara mbak 
gimana? 

Baik,ak deket banget ma 
adekku.. ak sering crita apa aja 
ma adekku,. Adekku jg gitu 

A1 Hubungan 
dengan sibling 
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ma ak.. 

Berarti deket bngt 
ya,mbak? 

Iya..   

Kerjaan orang tua 
mbak apa? 

Pa2hku pegawai swasta n 
ma2hku jg pegawai di 
perusahaan obat di semarang 

  

Mbak lebih deket 
ma pa2h atau ma2h? 

Ma ma2hku   

Kenapa? Ma2hku enak aja kl ak ajak 
curhat trus ma2hku tu 
keyeknya ngertiin ak banget 
deh.. pokoknya ak n ma2hku 
dah keyek temen gitu.. n 
ma2hku tu gaul gt orngnya.. n 
ma2hku jg hebat,jadi 
walaupun ma2hku kerja,tetep 
aja masih bisa ngurusin 
rumah.. 

A2 Hubungan 
dengan orang tua 

Berarti ga ada 
pembantu? 

Ga ada..   

Trus kalo sama 
pa2h mbak? 

Ak sayang ma pa2hku.. dr 
kecil ak kagum ma pa2hku.. 
pa2hku tu gimana 
ya…hmhmmmmm.. 

A2 Hubungan 
dengan orang tua 

Gimana, mbak? Hmmm.. pa2hku tu orangnya 
setia,pekerja keras banget, 
pokoknya the bestlah buat ak.. 
ak pngn keyek pa2hku.. 

B1 Identifikasi 
terhadap Ayah 

Kenapa kok pengen 
jadi keyek pa2hnya 
mbak? 

Ya gitu… pa2hku tu cowok 
bangetlah buat ak.. jadi ak 
pengen keyek pa2hku yang 
jadi cowok sejati buat 
keluarganya.. trus 
ngelindungin keluarga.. 

B1 Identifikasi 
terhadap Ayah 

Tolong critain 
tentang keluarganya 
mbak? 

Dari tadi ak dipanggil mbak.. 
panggil  …. Aja 

  

Oke deh…. Ya keluargaku keyek keluarga 
lainnya.. biasa aja..   

  

Trus orang tuamu 
gimana? 

Gimana gimana nie?   
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Ya orang tua kamu 
nerapin pola asuh 
gimana ma kamu n 
adek kamu? 

Ya ma2h n pa2hku sie asyik 
aja, jadi ak bisa sering curhat 
ma mereka, jadi ak n adekku 
kadang nganggep ortuku 
temen gitu.. 

A2 Hubungan 
dengan orang tua 

Jadi asyik gitu ya, 
keyek temen 
sendiri? 

Ya tapi ak tetep mereka kan 
ortuku.. kita saling 
menghormati gitu.. mamah n 
papahku selalu ngajarin kita 
ga hormatin orang yang lebih 
tua aja, tapi yang lebih muda 
juga.. 

  

O ya, tolong critain 
waktu kamu kecil 
dong.. 

ya ak emang dr kecil tomboy, 
ak sekolah TK umur 3 tahun, 
tp cman maen2 tok, ya udah 
sekolah tapi maen tok.. 
maenku sama temen-temen 
cewek terus. Tapi giliran 
keluar dari sekolah, ak maen 
sepak bola di perumahan 
tempatku… SD, trus sempet 
kelas 3, maen sepak bola 
hanya dengan cowok2, trus 
sampek kepalaku bocor.. cuma 
lari2.. trus pa2h n ma2hku 
tanya kok g mau pakek rok 
lagi.. trus berlanjut.. akhrnya 
kelas 4-6 SD, ak dijulukin 
“susu” karena ak selalu 
megangin susu tiap pagi,entah 
itu cowok or cewek.. ak dulu 
juga sukak nonton BF 
gitu,padahal ak masih kecil..ak 
masih kelas 3 kalo ga salah..n 
kadang ak muasin diriku 
sendiri gitu.. sekarang nama 
masturbsi ya? 

C1,1 Aksi (Action) 
Masa kanak-

kanak 

Iya,trus lanjut lagi 
dong critanya.. 

.. trus setelah itu ak sempet 
sakit trus sampek bolos terus 
akhirnya ak dipanggil ma wali 
kelas ku, karena itu.. trus 
waktu kelas 6 guruku bilang 

D1,4 Paparan 
(Description) 
Masa pubertas 
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ke ortuku nyuruh ak ke 
psikiater.. tapi ma2h baru jujur 
setelah ak besar sekarang.. trus 
ak tanya kenapa ak harus ke 
psikiater, psikiater tu apa.. trus 
disana ak dikasih parsel 
jumlahnya 537 parsel, tak 
pasang trus dikasih timer.. trus 
selama kelas 4, 5, 6.. ak juga 
ga ngerti ternyata hasilnya 
ternyata keyek gini abnormal.. 
trus ak SMP, SMP ak masuk, 
rambutku masih agak panjang 
sepundak keyek avril lavin  
gitu dadananku, trus ak bilang 
ma pah,mah ak capek pengen 
potong rambut pendek, ya 
udah ak potong bener-bener 
cowok habis, rambutnya ak 
jabrikin gitu,pakek asesoris 
cowok… pokoknnya 
dadananku cowok banget 
deh..eh malah dipanggil ma 
guru BK, trus ak dibilangn 
kamu tu cewek, ga boleh 
keyek gitu.. trus ak bilang aja 
tiap anak kan punya 
kepribadian masing-masing.. 
trus ak kelas 2 SMP,dimana 
selalu harga diriku dah g ada 

Kenapa? Kenapanya? Ya karna 
sahabatku sendiri,,karnakan  
ak selalu sama itu aja, gengku 
kan ada 4 orang geng soul ma 
ak jd 5, gengku ini kan udah 
terkenal disemarang, ma anak-
anak smp n anak-anak sma.. 
karena apa, karna cantik2, tapi 
ga tau ya ak..hehhehehheee 

  

hehehhee trus cowoknya sahabatku ini 
cemburu n marah ma ak.. trus 
ak bilang ak ga pa2 orang dia 

S2, 4 Paparan 
(Description) 
Masa remaja 
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sahabat ku tapi ternyata dari 
gengku sendiri iri ma temenku 
yang cewek yang deket ma 
ak.. tapi nanti dulu nie irinya.. 
akhirnya 1tahun sampek 2 
tahun.. ak sabar masak ak 
diinjek2 trus trus ak tu di 
katain lesbian ma temen2ku.. 
ternyata bener2 semuanya 
diputerbalikin ama Tuhan, ak 
jadi lesbian … lha yang 
ngatain itu cowok ,jadi ak 
agak infil ma cowok2…  

Trus km pernah 
pacaran ma cowok? 

Pernah, tapi ya ga ada 
gregetnya gitu.. ak juga ga 
ngerti… o ya, ak juga pernah 
mau ML ma cowoku.. tapi 
keyek udah biasa aja.. keyek 
ga ada rasanya.. 

  

Keyek ga ada 
rasanya gmn? 

Ya keyek hambar gitu..   

O ya, lanjut yg tadi 
dong 

Gini ternyata temen-temen tu 
iri ma temen cewekku yang 
deket ma ak kenapa kok ak 
selalu ngasih apa-apa ke 
temen cewekku itu..  ya udah 
terus waktu ak ga peduliin itu, 
ak lama-lama ngerasa sayang 
ma temen ku it..aku tu keyek 
pelindungnya dia, masalahnya 
kan temen ku ini agak lemah 
gitu,kadang dikit2 nangis, 
kenapa-kenapa nangis, tapi ak 
ga masalah kalo harus 
ngelindungin dia setiap saat.. 
ak malah seneng.. ga tau 
kenapa.. sempet dulu dikamar 
mandi sekolah waktu itu kita 
sama-sama habis olah raga 
kan mau ganti baju trus tau-tau 
ak cium dia, dia juga 
ngerespon n rasanya gila 

C2, 1 Aksi (Action) 
Masa remaja 
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banget, ak jadi makin sayang 
ma temenku itu.. trus SMA.. 
ak sempet pacaran ma 5 
cowok, tapi satu-satu ak tapi 
masih ngerasa kasih sayang 
cowok thu giman, tapi ga tau 
kenapa ya,. Keyek ga bisa 
gitu… 

Trus? Tapi ak ngerasa kalo ak thu 
lesbian dari kelas 2 smp sama 
sahabatku sendiri, ya boleh 
disebutlah nama icha.. 
sekarang dia dah jadi dokter.. 
ak sayang banget ma dia.. tapi 
ak hindarin dia,soalnya ak 
takut.. ini g wajar.. ak kasihan 
ma temen cewekku itu…ini ga 
baik buat temenku.. n kita juga 
udah beda sekolah.. 

  

Trus lanjut waktu 
SMA? 

Oya, SMA ak pernah malam 
mingguan ma cowokku, ak 
malah maen ke tempat 
cewekku, tapi udah cukuplah 
ak ga mau maenin cowok2 
lagi.. tapi ak sempet ngomong 
ma cowokku yang terakhir ak 
janji ma dia, kalo dia cowok 
terakhir ak… akhirnya ak 
lepas dari itu.. tiba-tiba ak jadi 
seorang butch…dari kelas 2 
smp.. akhirnya setelah jalanin 
2-3 tahun ak jadi lesbian, ak 
ngaku ma keluarga besarku 
terutama ma ma2h,pa2h n 
adekku.. ak ngakuin kalo ak 
lesbian.. pertamanya sie agak 
ga nerima tapi akhirnya ortuku 
nerima ak apa adanya ak… 
tapi ak agak takut kan ma2hku 
kena jantung, tapi untungnya 
ga pa2 sie… dan alhamdulilah, 
mereka selalu dukung ak… 

C2, 1 Aksi (Action) 
Masa remaja 
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tapi ak tau pasti ortuku sakit 
lihat n denger ak keyek gini.. 
mereka bilang karena ak dah 
gedhe jadi semua pilihan 
hidup ada ditanganku…ak jadi 
lega ortuku dah tau soal 
semuanya jadi ak ga ada beban 
buat nutupin kalo ak 
lesbian..ak juga sempet 
ngomong ma adekku cowok.. 
kalo emng suatu saat dia mau 
married dulu ak ga pa2… 
sampek sekarang kuliah.. ak 
dah pacaran ma cewek 28 
kali… 

Trus? Trus waktu ak SMA,ak 
semakin bisa ekspresiin 
penampilanku keyek cowok.. 

  

Ekspresiin gimana? Ya ak bisa lebih bisa 
berpenampilan cowok, tapi 
kalo disekolah enggak.. 

  

oo.. gitu.. trus 
lanjutin dong 
critanya.. 

Ya gitu.. trus ak dulu pernah 
waktu kelas 2 apa 3 SMA ya.. 
ak sayang bngt ma cewek.. 
tapi dinolak ak.. bukan nolak 
deng.. jadi critanya ak 
sebenarnya dah punya cewek 
waktu itu, tapi ak sukak cewek 
lain, cewek itu bukan ak gila 
lah pokoknya n kita udah 
sempat jalan bareng n 
akhirnya ak pengen banget ma 
dia, tapi cewek itu ga mau 
kalo ak punya cewek selain 
dia.. akhirnya ak pilh cewekku 
yg lama.. ak dah 2 tahun ma 
dia, sampek buat ak depresi.. 
waktu SMA ak depresi, 
akhirnya waktu kelas 3 ak ga 
lulus… 

C2 Masa remaja 

Kenapa? Ya ak diputusin ma cewekku 
sampek ak pengen bunuh diri 

  

 95



trus sampek perawatan ya.. 
karna depresiku itu.. tapi 
akhirnya ak hrs jalanin.. tapi 
itu emang salahku, waktu ma 
cewekku yang dulu,ak 
selingkuh sana-sini.. ya udah 
ak akhirnya ikut paket C, trus 
ak kuliah n merbaiki diriku 
lagi, cari cewek 
lagi..hehhehheee 

Trus kenapa kamu 
sampek depresi,kan 
kamu yg selingkuh 
sana-sini? 

Ya ak ngerasa cocok aja ma 
GF ku yang dulu itu,.. ak dah 
3 bulan pacaran.. n GF ku thu 
ngertiin ak banget.. ya 
walaupun ak n dia terpaut 5 
tahun.. 

  

Tua kamu atau dia? dia   
Trus ? Ya ak harus jalanin n ikhlasin 

semuanya.. walaupun sakit 
banget.. trus sejak itu ak 
masuk organisasi LGBT gitu.. 
ak ikut kegiatan sosial, ke 
panti asuhan trus ak ke panti 
jompo gitu-gitu ma temen 
organisasiku..  

  

LGBT thu apa? Lesbian,Gay,Bisexual n 
Transgender 

  

Oo ..Trus kenapa 
km pilih peran jadi 
bucth 

Ya ak kan tomboy, masa ak jd 
ceweknya sie.. 

1 Aksi (Action) 

Cuma karna itu? Ya enggak, sebenarnya ak 
dulu sempet nyoba jadi femme, 
tapi ga bisa, itu cuma bertahan 
beberapa minggu,keyeknya ini 
tu bukan ak,ak ya cowok.. ak 
butch 

3 Penilaian 
(Evaluation) 

Trus  Ya ak ngerasa kalo ak tu laki-
laki yang pengen 
ngelindungin,pengen apa yang 
biasanya dilakuin cowok ke 
ceweknya gitulah.. yang pasti 

3 Penilaian 
(Evaluation) 
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ak ngerasa ak ya cowok.. 

Trus sejak kapan 
kamu jadi lesbian? 

Ya itu dari ak kelas 2 smp…   

Trus gurumu 
disekolah ma kamu 
gimana?  

Ya biasa aja, cuma pernah 
dulu ak kesekolah pakek 
celana, habis itu ak di panggil 
deh ma guru BP ku.. n waktu 
smp itu ak pas potong pendek.. 

5 Sanksi 

Kalo temen- temen 
perempuan kamu 
keyek gimana ma 
kamu? 

Ya mereka ga masalah ma ak, 
sering juga ak jd tempat curhat 
mereka.. 
Temen2 cowok juga gitu, tapi 
kalo sampek mereka jelek2in 
cewek,ak ga sukak.. ak jadi 
males temenan lagi 

3 Penilaian 
(Evaluation) 

O gt.. Hmmm..   
Trus kamu mulai 
sejak kapan ga mau 
pakek rok? 

Ya pas SD, sebenerya dr 
kecil,tp ya ak tetep pakek aja.. 
paling pas ak sekolah aja 
pakek roknya.. tapi dulu waktu 
ak SMA,kelas 2 kalo ga salah, 
ak pernah kesekolah pakek 
celana,trus ak dipangggil deh 
ma guru BP.. 

5 Sanksi 

Dimarah2in? Ga.. cuma dimarhin, 
diceramahin.. ak sie cuek aja 
kalo di gituin ma orang, males 
nanggapin.. 

  

Sejak kapan kamu 
ngerasa kamu 
lesbian? 

Ya itu sejak smp kelas 2, kan 
tadi udah nanya.. 

  

Oya, sory-sory.. 
cuma mau mastiin 
aja.. 

Yayayaaa..   

Trus knp km milih 
jadi butch ga 
femme? 

Ya itu jiwaku dah cowok,kan 
ak tomboy, jadi ak lebih 
nyaman aja kalo jadi butch 

1 Aksi (Action) 

Pernah ga kepengen 
jadi cewek 
seutuhnya? Atau 
ganti peran gitu? 

Ya pngn tp g skrng,karna ak 
kan tetep aja cewek, n yang 
pasti suatu saat harus nikah.. 
mungkin 10 tahun lagi 

2 Patokan 
(Prescription) 
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keyeknya, munkin lho..kalo 
buat ganti peran, keyeknya 
enggak deh.. 

Kenapa kok 10 
tahun lagi? 

Ya ak pengen ngembaliin rasa 
sukakku ma cowok dulu n ak 
penegn cari cowok yang 
bener2 bisa nerima aku apa 
adanya ak,ak kan lesbian,n 
cowok banget lg..heheheheee 

  

Kepikiran g sie, png 
jd cowok bener-
bener cowok gt? 

Maksudnya jadi transeksual 
gitu. 

  

iya Ya pengen sie, apalagi 
sekarang udah banyak yang 
keyek gitu, tapi kalo dipikir2 
lagi ak ga mau, ak kan lesbian 
bukan transeksual.. ak nyaman 
ma tubuhku, ak kan cuma 
perannya aja jadi 
cowok..hehheheee.. gaya 
banget ya.. 

  

Trus hubunganmu 
ma pasangan lesbian 
kamu gimana 
sekarang? 

Ya baik-baik aja, ak sayang 
banget ma GFku.. dia juga gitu 
ma ak.. kita apa-apa bareng 
trus pokoknya waktuku 
kebanyakan buat cewekku.. 
tapi ya, ada halangan juga 
sie..padahal ak ma cewekku 
dah jalan 4 bulan, ak sering 
jemput cewekku pulang 
kuliah,nganterin dia kuliah.. 
telpon-telponan, nemenin dia 
kuliah,..pokoknya ak selalu 
nyempatin waktu buat 
cewekku.. 

  

Maksudnya 
halangan gimana 
nie? 

Ya kan orang tuanya cewekku 
g sukak ma ak.. ya skrng 
orangtua mana yg sukak 
anaknya jd lesbian.. 

5 Sanksi 

Trus Ya ak mau pertahanin dia 
sampek semampuku.. 
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pengennya sie,ak nant married 
ma dia.. kalo bisa..hehehhee 

Ortumu dukung 
kamu keyek gini? 

Keyek gini gimana?   

Ya.. jadi lesbian 
laki-laki 

Ya mungkin ga sukak, tapi 
mereka bisa nerima ak yang 
sekarang, yang cowok banget 
n jadi lesbian.. 

  

Oya, dikeluargamu 
ada ga yang kenyek 
kamu gini? 

Maksudnya sama kenyek ak 
gimana nie? 

  

Yang lesbian gitu Ngomong aja yang lesbian 
gitu,.. 

  

Iya maksudku gitu.. 
maaf ya.. 

Tadinya sie ak kira tanteku, 
tapi ternyata tanteku normal-
normal aja, malah sekarang 
dan nikah n punya anak..  

  

Pernah ga kamu 
kelahi ma orang 
karna cewekmu? 

Pernah..   

Trus, critanya? Ya waktu itu ada yang sering 
nelpon-nelpon 
cewekku,ternyata butch 
juga,ak marah-marah ma 
cewekku.. 

  

Lho kok kamu 
marah ma 
cewekmu? 

Ya habisnya cewekku 
kecentilan sie.. 

  

Trus.. Ya habis itu ak ajak aja butch 
yang sering nelponin cewekku 
ketemuan, trus ak ngomong 
kalo dia ga ush ganggu-
ganggu cewekku lagi.. tapi dia 
ga mau,malah bilang, katanya 
cewekku mau sama dia, ak 
marahlah ak tonjok aja.. trus 
kita sempet kelahi, tapi dia 
kalah, akhirnya dia minta maaf 
ma ak.. 

  

o.. gt.. trus  maaf nie 
sebelumnya.. kamu 

Ya jelas aja sukaklah.. aneh 
nie pertanyaannya… 
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sukak penetrasi 
vagina? 
Hehehehe.. ak kan 
Tanya aja.. oya trus 
kamu pernah 
berhubungan intim 
ma cewekmu? 

Sering banget..hehehee   

Trus? Trus gimana? Ak critain juga 
gimana detailnya nie? 

  

Ya ga pa2 kalo 
mau..hehehehe 

Nie ak lihatin videonya dihp 
ku ada.. keren deh.. 

  

Oya?  (subjek menunjukkan video 
hubungan intimnya dengan 
pasangannya di ponsel subjek) 

  

 Gimana? Baguskan?   
Heheheee.. oya, 
maaf nie ak malah 
sampek lihat 
videonya.. 

Ga pa2 kok… sapa tau kamu 
mau juga..hehehee.. 
enggak,bercanda 
lho..heheheee 

  

Iya, ga pa2.. 
Oya.. trus waktu 
hubungan intim 
kamu selalu yang 
ngarahin pasangan 
kamu? 

Iyalah.. ak kan cowoknya   

Trus km pernah ga 
masturbasi gitu? 

Pernah dong, dari SD ak 
sering.. 

  

SD? Kelas berapa? Ak lupa,kelas 3 apa ya, 
pokoknya sejak ak sering 
nonton film porno..  

  

Trus yang kamu 
bayangin waktu 
masturbasi apa? 

Ya ceweklah   

Ya ak tau cewek 
tapi yang kenyek 
gimana? 

Ya yang seksi, eksotis, trus 
payudaranya besar…pokoknya 
gitu deh.. 

  

Oo gt,.. oke.. lanjut 
lagi ya, 
pertanyaannya..Kalo 
lingkungan sekitar 
kamu ma kamu 

Lingkungan rumah gitu?   
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gimana? 
Iya,. Ya baik-baik aja.. 

alhamdulilah ak masih bisa 
nyesuaiin ma lingkunganku.. 

3 Penilaian 
(Evaluation) 

Kalo lingkungn 
kampus trus temen-
temenmu? 

Ya baik2 aja mereka tau ak 
lesbian.. 

  

Trus apa yang 
mempengaruhi 
kamu jadi butch? 

Ya tadi kan  ak dah crita.. ak  
pengen aja jadi cowok,ak 
ngerasa ak tu cowok.. ya 
walaupun ak ga punya 
penis..hehehehee.. 

  

Kamu ngerasa 
bahagia ga,ma 
hidupmu sekarang? 

Bahagia..   

Punya pengalaman 
ga yang bukan 
kamu berubah gitu? 

Punya, ak dari kecil ga pernah 
namanya dimarahin ma ortuku 
apalagi di gampar.. waktu ak 
kelas 4 atau 5 SD gt, ak kan 
biasa maen ma cowok2,lha ak 
ga sengaja ngomong kasar, pas 
dirumah.. akhirnya ak 
digampar ma pa2hku.. setelah 
itu ak ga mau lagi bikin 
pa2hku marah ma ak.. 

  

Kamu punya 
sahabat? 

Punya, ak punya sahabat ada 
banyak sie.. sahabat dari 
SD,SMP,SMA n kuliah 
ini..trus ak sering pergi 
karokean 
bareng,nonton,clubbing,makan 
siang bareng.. pokoknya 
banyak deh… 

  

Km enjoy sama 
dirimu sekarang? 

Enjoy..    

Kamu nemuin 
kesulitan ga, kamu 
kan sekarang 
perannya jadi butch 
or bisa disebut 
lesbian laki-

Enggak,ini hidupku jadi ak 
nikmatin n biasa aja.. keyek 
wajar gitu 
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laki,kamu ada 
kesulitan buat 
jalaninnya 
Oke gt aja 
wawancaranya.. 
thax ya.. 

Sama2   
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HASIL REDUKSI SUBJEK II 
 
Identitas Subjek 

Nama   : Yeni 

Tempat Tinggal : Pemalang 

Umur    : 19 tahun 

 
 

Pertanyaan Jawaban  Kode Tema  
Nama ,mbak? Namaku Yeni.. panggil aja 

Yeyen.. 
  

Oke,Yeyen    
Tinggalnya 
dimana sekarang? 

Di semarang, tapi ak asli 
pemalang 

  

Berarti disini 
ngekost? 

Iya,ak ngekost disini ma 
GFku 

  

Kamu anak 
keberapa dari 
berapa 
bersaudara? 

Ak anak ke 2 dari 3 
bersaudara 

  

Saudaramu 
kandungmu laki-
laki atau 
perempuan? 

Laki-laki semua   

Jadi kamu 
perempuan 
sendiri? 

Iya..   

Trus gimana 
hubunganmu ma 
saudara 
kandungmu? 

Baik..   

Kamu deket sama 
saudara 
kadungmu ga? 

Deket ma adekku,tapi kalo 
sama kakakku enggak 

  

Kenapa? Ya ak lebih nyaman aja kalo 
ma adekku daripada sama 
kakakku. 

A1 Hubungan dengan 
sibling 

Berarti sering 
crita-crita dong 

Iya,.   
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ma adekmu? 
Crita apa aja ma 
adekmu? 

Ya semuanya.. termasuk ak 
keyek gini.. 

  

O gitu.. 
Trus orang tuamu 
kerja apa? 

Ayahku petani dulu dia 
ngurus perkebunan dideket 
rumahku.. trus ibukku, ibu 
rumah tangga.. 

  

Kok dulu,emang 
ayahmu dah ga 
kerja lagi? 

Bukan, ayahku dah 
meninggal.. 

  

Oo  maaf ya.. Ga pa2,lagian dah lama kok 
meninggalnya.. 

  

Emang 
meninggalnya 
kapan? N 
meninggalnya 
kenapa? 

Sekitar 3 tahun yang lalu.. 
ayahku sakit.. 

  

Kamu termasuk 
anak yang deket 
ma ibu atau ayah 
kamu? 

Aku deketnya ma ibu, 
soalnya ibu selalu ada 
dirumah… 

A2 Hubungan dengan 
orang tua 

Trus ayah kamu 
kerja terus dulu 
waktu mash 
hidup? 

Enggak,ayahku pergi 
ninggalin ak,ibu n 
saudara2ku.. 

  

Kalo boleh tau 
kenapa? 

Ak juga ga begitu tau,ibuku 
ga pernah cerita ma ak..n ak 
juga ga mau tau soal dia.. 

  

Ayah kamu 
ninggalin kamu, 
kapan? 

Waktu ak masih umur 8 
tahun.. n sejak saat itu ak n 
keluargaku ga tau dia ada 
dimana, Cuma yang ak tau 
ak n keluargaku dikabarin 
pas ayahku dah meninggal.. 
meninggalnya dimana,trus 
sakit apa ak ga tau sama 
sekali.. 

  

Kamu sedih 
denger ayahmu 
meninggal? 

Ya.. biasa aja.. tapi sedih 
juga sie.. 

  

Kok gitu? Ya ak kecewa aja ma B1 Identifikasi terhadap 
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ayahku,knp dia ninggalin 
ibu,ak,kakakku,n adekku.. 

Ayah 

Sebelum ayah 
kamu ninggalin 
kamu n keluarga 
kamu, kamu 
interes ga ma dia? 

Ya ak hormatin ayahku, 
orang dia ayahku… 

  

Trus setelah dia 
ninggalin waktu 
kamu umur 8 
tahun kamu? 

Agak kecewa..   

Kamu kagum ga 
ma ayah kamu? 

Gak..   

Sedikitpun? Gak sama sekali.   
Dikeluargamu 
kamu di didik 
keyek gimana ma 
ortu kamu? 

Orang tuaku dua-duanya 
keras, jadi kalo ma anak-
anaknya ya.. di didiknya 
keras,. 

  

Kamu kan anak 
cewek sendiri thu, 
kamu ga dimanja 
ma ortumu? Atau 
sama ibumu? 

Enggak, ak ya sama keyek 
kakak n adekku g ada 
bedanya.. 

  

Maksudnya ga 
ada bedanya 
gimana? Kamu 
kan cewek,n 
kakak n adekmu 
laki-laki.. 

Ya ak diperlakuin kenyek 
anak laki-laki ma 
ortuku,apalagi sejak ayahku 
ninggalin ak n kelurgaku.. 
ibuku makin keras didik ak.. 
biar ga lemah katanya 

C1, 4 Paparan 
(Description) 

Masa kanak-kanak 

O gt… 
Tapi kamu 
nyaman ma 
keadaan itu? 

Pertamannya sie ga 
nyaman,tapi jadi biasa aja.. 
ak pengen banget bikin 
ibuku seneng n ak pengen 
ngelindungin ibuku..  

  

Coba kamu 
critain tentang 
keluargamu? 

Ya keluargaku gitu.. ibuku 
kerja jadi petani sejak 
ditinggal ayahku,buat 
hidupin ak, kakakku, n 
adekku..  

  

Trus? Keluargaku ya keyek gitu, 
sederhana, gitulah pokoknya
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Sekarang coba 
critain wkt km 
masih kecil.. 

Waktu ak kecil,ak sukak 
bngt ma guru TK ku.. guru 
TK ku tu cantik banget, 
udah cantik, baek lagi.. 
waktu guruku ga ngajar lagi 
disekolahku,ak sedih 
banget.. sampek ak ga mau 
sekolah,. Waktu masih kecil 
ak juga sukak ngeliatin 
anak-anak cewek SD lari-
lari didepan rumahku.. 

C1, 4 Paparan 
(Description) 

Masa kanak-kanak 
 

Lho kok bisa lari-
lari didepan 
rumahmu? 

Ak kan rumahku deket SD, 
trus kalo olah raga pasti 
murid2 SD pada keluar, lari-
lari.. 

  

O gitu.. trus? Ya ak seneng aja ngeliatin 
anak-anak SD yang cantik.. 

  

Padahal itu kamu 
umur berapa? 

Ak kalo ga salah masih TK 
kok.. 

  

Trus? Waktu ak SD,ak seneng 
maen ma temen perempuan 
disekolahku.. apalagi yang 
cantik-cantik.. trus ak juga 
semangat kalo guruku 
cantik.. 

C1 Masa kanak-kanak 
 

O gitu ya.. trus? Ya pokoknya ak sukak kalo 
temenan ma anak 
perempuan yang cantik.. 
jadi kalo di sekolah ada 
yang lebih cantik lagi,ak 
temenan ma dia..  

  

Lha temenmu 
yang lama? 

Ya.. ak g gubris lagi, kan 
nada yang lebih cantik dari 
mereka.. 

  

Emang temen-
temenmu ga 
ngerasa aneh 
kamu keyek gitu? 

Enggak, mereka malah 
musuhin aku karena 
menurut mereka ak selalu 
lupa ma temen lama kalo 
udah ada temen yang baru.. 

  

Trus waktu 
ayahmu ninggalin 

Ya g gimana2, paling ak 
maen ma temen2ku.. 
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kamu, kamu 
gimana? 
Emang kamu ga 
sedih waktu 
ayahmu tiba-tiba 
pergi? 

Ya sedih tapi ya udahlah ak 
ga mau mikirin, makanya ak 
sering maen dulu.. 

  

Sekarang coba 
kamu critain 
tentang masa 
remaja kamu? 

Remaja gimana, kan 
sekarang juga ak masih 
remaja..hehehehehe.. 

  

Ya dari kamu 
SMP sampek 
sekarang gitu.. 

Ooo… 
Ya waktu SMP ak masih 
sama knyk SD, yang 
sukaknya temenan ma 
cewek yg cantik.. 

D1 Masa pubertas 

Trus kamu pernah 
pacaran ma laki-
laki ga? 

Ya pernah, ak dulu pernah 
waktu SMA ak pacaran ma 
laki-laki, tapi ak ga sukak, 
itu aja.. Cuma bertahan 
sebentar, trus ak putusin..  

C2 Masa remaja 

Trus waktu kamu 
SMA gimana? 

Ya waktu ak SMA kelas 2 
tu ak kenalan ma kakak 
kelasku, orangnya cantik 
bngt, baik bngt ma ak.. 

  

Trus? Ya ak trus nembak dia, 
pertamanya sie ga berani, 
soalnya ak tau ini perasaan 
ga wajar, tapi ak beraniin 
ajalah.. eehh ga taunya 
diiterima.. ak senang banget 
tu waktu itu.. tapi waktu dia 
lulus, kita dah ga ada kontak 
lagi, jadi secara ga langsung 
ak dah putus ma dia.. 

C2, 1 Aksi (Action) 
Masa remaja 

oo.. trus kamu ga 
pacaran lagi? 

Habis itu ak pacaran lg, tapi 
wakt kuliah awal gitu.. lha 
sampek sekarang ini.. 

  

Trus guru-guru 
disekolah kamu 
gimana ma kamu? 

Baik-baik aja..   

Emangnya pada Ya ga taulah, ngapain   
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ga tau kalo kamu 
tu lesbian? 

ngasih tau, ga ada 
untungnya ini.. lagian 
selama nilai-nilaiku bagus 
disekolah, ak ga bermasalah 
ma guru2.. 

Kalo temen2mu 
gimana? 

Yang dimana nie? Sekolah 
apa udah kuliah ini? 

  

Dua-duanya Kalo yang disekolah, baik-
baik aja.. tapi kalo yang 
dikuliah pernah sempet ada 
masalah.. 

  

Emang masalah 
apa? 

Masalah perempuanlah   

Emng critanya 
gimana? 

Ya Gfku yg sekarang ini 
dulu sempat Gfku ak ajak 
kuliah dikampusku.. trus ada 
laki-laki yang naksir Gfku.. 
temenku juga sie..trus 
akhirnya ak bilang kalo itu 
Gfku.. waktu itu temen ku 
itu ga tau kalo ak lesbian 
trus dia malah ngejekin ak.. 
trus pengen ngerebut Gfku.. 
ak ga terima.. ak kelahi deh 
ma dia.. 

  

Emang dia ngejek 
apa ma kamu? 

Ya pokoknya ngerendahin 
ak bangetlah.. mentang-
mentang ak belok!!!  

  

Belok tu apa? Belok ya keyek ak gini, 
lesbian.. 

  

Kalo ma temen 
cewek? 

Biasa aja sie.. tapi ak 
kadang cuek kalo temen-
temenku tau, yang pasti ak 
nyesuain aja ma mereka n 
bikin moodku bagus lagi. 

  

Kamu pernah ga 
nolak pakek rok? 

Pernah sie.. tapi kalo 
sekolah, ya tetep aja ak kan 
perempuan jadi harus pakek 
rok deh.. 

2 Patokan 
(Prescription) 

Trus kamu pernah 
ga nolak sesuatu 

Maksudnya?   
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yang cewek 
banget? 
Ya  pakek hak 
tinggi atau apa 
gitu? 

Hmm. O dulu pernah waktu 
ak SMA setiap hari jum’at 
kan diwajibin pakek jilbab., 
nah pas ak kesekolah ak ga 
pakek, masa laki-laki pakek 
jilbab sie.. ga lucu ah.. 
akhirnya ak di marah2in ma 
guru Bpku.. sejak itu ak 
sering bolos kalo pas hari 
jum’at, soalnya ak ga mau 
pakek jilbab… 

5 Sanksi 

Sejak kapan kamu 
ngerasa kamu tu 
lesbian? 

Sejak kapan ya.. SMA kelas 
2 kenyeknya.. ak ga ngerasa 
ak lesbian sie.. ak Cuma 
ngerasa ak thu laki-laki.. 

  

Gini aja sejak 
kapan kamu suka 
ma cewek? 

Dari ak kecil, SD knyknya 
apa TK,tp wkt itu ak juga ga 
tau.. ngalir aja.. 

  

Trus sejak kapan 
kamu ngambil 
peran jadi butch? 

Sejak ak punya pacar.. ak 
pengen aja ngelindungin 
mereka trus ak nyaman aja 
jadi butch.. tapi ak ga mau 
dijulukin butch.. 

1 Aksi (Action) 

Kenapa? Ak ngerasa aja kalo ak tu 
laki-laki, Cuma badanku aja 
perempuan.. 

  

Berarti kamu 
pengen dong 
ngubah total jadi 
laki-laki 
seutuhnya? 

Ga juga sie, gimana ya.. ak 
juga bingung.. yang pasti ak 
tu nyaman ma diriku 
sekarang.. lagian gini-gini 
badanku perempuan, ak juga 
ga mau ngecewain keluarga 
kalo ak jadi total laki-laki 

2 Patokan 
(Prescription) 

Hubungan kamu 
ma pasangan 
lesbian kamu 
gimana? 

Baik2 aja sie.. ak sayang ma 
dia, dia juga sayang ma ak..  

  

Trus? Kamu 
yakin ma 

Ya gini aja, tapi sebenarnya 
ga  yakin.. makanya ak 
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cewekmu? punya GF lagi di 
jogja..hehehheee  

Kalo �ay akin 
kenapa jalanin?  

Ya ak sebenarnya yakin ma 
Gfku yang ini, Cuma ak 
juga sayang ma Gfku yang 
dijogja.. dia lebih cantik 
sie..hehehhee 

  

Sapa yang lebih 
cantik? 

Yang di jogja..heheheee   

Pengen ga ngubah 
peran kamu yang 
tadinya laki-laki 
trus jadi 
perempuan? 

Ak kan emang dah 
perempuan.. 

  

Ya maksudku, 
sekarang kan 
peranmu jadi laki-
laki ma pasanagn 
lesbianmu, pernah 
ga pengen jadi 
femme atau 
normal gitu ga 
lesbian?.. sory lho 
ini 

Ga pa2 sie.. ya ak ga mau. 
Makanya ak potong pendek 
trus bener ngerubah 
penampilanku jadi tomboy 
keyek ginikan biar ak tu 
keliatan laki-laki,.. trus ak 
juga ngerokok.. biar ak 
keliatan laki-laki gitu 

1 Aksi (Action) 

Emang tadinya 
rambutmu 
panjang to? 

Iya, panjang sebahu,.   

Trus kamu mulai 
ngubah 
penampilan kamu 
kapan? 

Masuk kuliah pertama kali..   

Trus ibu mu 
gimana tau 
rambutmu 
pendek? 

Oya wktu itu ak pulang,kan 
setiap libur kuliah,ak selalu 
nyempati buat pulang ke 
pemalang..Wahh dimarahin 
abis-abisan ak.. tp setelah 
itu ak blng ma ibuku,ak janji 
bakalan manjangin 
rambutku lg knyk dl,hbs itu 
br g bgt marah ma ak.. 

5 Sanksi 

Orang tuamu tau Wah gawat kalo sampek   

 110



ga kalo kamu 
lesbian? 

tau.. jangan sampek..  

Trus yang tau 
sapa? 

Adek kandung ku itu sama 
sepupuku yang perempuan 

  

Lingkungan 
sekitar kamu 
gimana ma kamu? 

Ya ga gimana-gimana, 
Cuma ak dikatain aja lebih 
tomboy ma tetanggaku 

  

Trus kamu sering 
maen ma mereka 
kalo pulang? 

Ga juga sie, lebih banyak 
dirumah nemenin ibuku 

  

Kalo di 
semarang? 

Kalo di semarang ak lebih 
suka habisin waktu ma 
cewekku di kos  

  

Apa sie yang 
bikin kamu 
ngambil peran 
jadi butch? 

Ya ak kan gini jadi ya ak 
pengen aja jadi laki-laki 

1 Aksi (Action) 

Kamu bahagia ma 
hidupmu 
sekarang? 

Bahagia..   

Pernah ga 
ngalamin sesuatu 
yang ga pernah 
kamu lupain? 

Apa ya..hhmmm.. ya paling 
waktu ayahku ninggalin ak 
n keluarga..  

  

Pernah ga 
ngalamin 
kesulitan jadi 
butch dalam 
lesbian? 

Pernah sie.. kan Gfku sukak 
banget pakek baju yang 
seksi2, trus kalo orang 
ngeliatin, ak marah tapi 
mereka keyek ngeremehin 
ak gitu.. mentang-mentang 
ak perempuan mungkin ya.. 

  

Emang selain itu 
kamu pernah 
diremehin ma 
orang? 

Pernah sie, kan hampir 
semua temenku disini tau 
kalo ak lesbian, sejak 
mereka tau, sering banget 
kalo ngelakuin sesuatu tu 
keyek ga percaya ma ak 
gitu.. 

5 Sanksi 

Misalnya? Ya kalo anak kost kan pasti 
pengen cari uang tambahan 
kan,.. Nah ak coba-coba 

5 Sanksi 
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bisnis ma temenku, tapi 
selalu ga mau gara-gara 
mereka tau kalo ak tu 
lesbian.. 

Trus usaha apa 
buat kamu 
ngatasin hal itu? 

Ya macem-macem.. ak 
buktiin aja ma mereka kalo 
ak tu bisa.. 

  

Satu pertanyaan 
terakhir ya.. 

Hmmm..   

Ada ga salah satu 
keluargamu yang 
lesbian? 

Ga ada kenyeknya,Cuma ak 
tok.. 

  

Bentar-bentar.. ak 
boleh nambah 
pertanyaan lagi 
ga? 

Hmm.. ya udh deh.. apa?   

Sebelumnya ak 
minta maaf dulu, 
kamu sukak ga 
penetrasi vagina? 

Aduh.. kalo itu ga usah 
ditanyalah, ya pasti ak 
sukaklah.. 

  

Pernah 
masturbasi? Maaf 
nie sebelumnya 

Pernah…   

Trus kalo 
masturbasi 
mikirinnya apa?  

Mikir macem-macem 
pokoknya 

  

Macem-macem 
gimana? 

Ya cewek yang cantik-
cantiklah.. yang ak sukak 

  

Hehehe.. maaf 
nie.. satu lagi ya.. 
kamu pernah ga 
berhubungan 
intim ma 
cewekmu? 

Pernah.. sering juga sie.. kan 
ak satu kost ma cewekku.. 

  

Trus kalo 
berhubungan 
intim kamu yang 
ngarahin? 

Iya,.   

Oo gitu ya.. 
Oke kalo gitu ak 
ngucapin makasih 

Oke sama2   
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ya.. udah 
ngeluangin waktu 
buat ak.. 
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DATA  SORTIR SUBJEK 
 

Kode  Keterangan  
1 Aksi (Action) 
2 Patokan (Prescription) 
3 Penilaian (Evaluation) 
4 Paparan (Description) 
5 Sanksi  

A1 Hubungan Sibling 
A2 Hubungan Orang tua 
B1 Identifikasi terhadap Ayah 
C1 Masa Kanak-kanak 
C2 Masa Remaja 
D1 Masa Pubertas 
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HASIL OBSERVASI SUBJEK I 
 

Pertemuan pertama peneliti dengan subjek dilakukan di salah satu 

universitas swasta tempat subjek kuliah, yaitu terletak di kawasan Sampangan 

pada Desember 2009 pukul 13.00an. Subjek berkulit putih bersih dan saat itu 

mengenakan pakaian yang biasanya dikenakan oleh laki-laki yaitu kaos berwarna 

abu-abu dan celana jins cargo. Subjek masih tampak berumur 20 tahunan. 

Rambut subjek pendek, berwarna hitam kecoklatan dan lurus, dengan tinggi 

sedikit di atas rata-rata serta mengenakan kacamata.  

Subjek datang bersama teman perempuanya, yang ternyata juga satu 

universitas dengan subjek.  Saat itu, lingkungan kampus subjek tergolong sepi, 

karena pada saat itu di kampus subjek tidak ada kegiatan perkuliahan. Subjek 

sempat memilih makanan di kantin, sebelum peneliti bertanya kepadanya. 

Peneliti pernah berkesempatan mendatangi rumah tante subjek saat 

masih sepi. Subjek dirumah tantenya dalam rangka menjaga adik sepupunya 

yang masih kecil. Subjek tampak nyaman di rumah tantenya, walaupun harus 

mengurus sepupunya yang masih berumur tiga tahun 

Terdapat perilaku yang muncul saat pengambilan data berlangsung. 

Pada waktu pengambilan data dimulai, subjek banyak melakukan gerakan. 

Mengatur posisi duduk, mengambil telepon genggam dan meletakkan lagi, 

menyibak poninya berulang-ulang, dan pada akhirnya meletakkan telepon 

 115



genggamnya di meja ruang tamu. Dalam memberikan penjelasan, subjek juga 

terkadang menggerak-gerakkan tangannya. 
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HASIL OBSERVASI SUBJEK II 
 

 
Pertemuan pertama peneliti dengan subjek dilakukan di kos subjek, 

yaitu di sebuah perkampungan yang terletak di kawasan Sadewa di Semarang 

pada Januari 2009 pukul 19.30an. Subjek berkulit putih bersih dan saat itu 

mengenakan pakaian yang biasa yaitu baju putih longgar dan celana pendek jins. 

Subjek masih tampak berumur 19 tahunan. Rambut subjek berwarna hitam, 

pendek dan lurus, dengan tinggi sedikit di atas rata-rata serta mengenakan 

tindikan di daerah bawah bibir.  

Subjek kost bersama dengan pasangan lesbiannya. Kos-kosan subjek 

khusus kos perempuan. Pagar masuk ke kostan subjek tinggi dan di depan kos 

terdapat tulisan “Laki-laki dilarang masuk”. Saat malam hari, lingkungan kos 

subjek tergolong ramai. Banyak ibu-ibu yang masih bercengkrama di luar 

dengan ibu-ibu lainnya di depan kos subjek. Kos subjek tersebut terletak di dekat 

kawasan kampus UDINUS. Di samping kos tersebut terdapat pos keamanan. 

Terdapat beberapa penghuni dikos tersebut, dan satu kamar rata-rata di huni dua 

orang. Penghuni kost tersebut kebanyakan anak kuliah. 

 Kos subjek tidak banyak berbeda dengan kos-kos lain di sekitarnya. 

Terdapat teras kecil di depan kos subjek. Terdapat  dua bangku panjang di bagian 

teras kos subjek. Kos subjek tergolong kurang rapi, mengingat pada saat peneliti 

datang subjek dikunjungi oleh tiga teman subjek. Peneliti berkesempatan untuk 
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berkenalan dengan dengan ketiga teman subjek dan pasangan lesbian subjek. 

Subjek menyambut kedatangan peneliti dengan ramah. Subjek terlihat 

mengamati dan menyimak dengan baik perkataan peneliti. Pada saatnya pulang, 

subjek mengantar sampai ke depan rumah dan mengantar sampai peneliti naik 

mobil dan pergi. 

Peneliti pernah berkesempatan mendatangi kampus subjek saat masih 

sepi. Subjek kuliah di sebuah kampus negeri. Di kampus, subjek tampak sangat 

santai. Subjek memakai pakaian kasual, celana jins panjang dan terlihat modis. 

Subjek tampak nyaman di kampusnya, walaupun pada saat itu, kampus subjek 

sedang libur dan tidak ada kegiatan belajar mengajar.  

Terdapat perilaku yang muncul saat pengambilan data berlangsung. 

Pada waktu pengambilan data dimulai, subjek banyak melakukan gerakan. 

Mengatur posisi duduk, menata rambut, mengeluarkan rokok, tetapi tidak 

dinyalakan. Dalam memberikan penjelasan, subjek juga terkadang menggerak-

gerakkan rokok yang dibawa subjek. 
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INTERPRETASI SUBJEK 1 
 
A TREE TEST 
 

GAMBAR DESKRIPSI INDIKASI 
A. KESAN 

UMUM 
  

 Pohon dan Buah • Pada anak : wajar 
• Pada Dewasa 

 Tajam dalam pengamatan 
 Sombong 
 Mudah mendemonstrasikan suatu 

kemampuannya 
 Impulsive dalam keputusannya 
 Sering membesarkan realita 
 Regresi kea rah pubertas 
 Ingin lekas mencapai tujuan  
 Kurang riil dalam menghadapi masalah 
 Butuh sanjungan 
 Suka melanggar peratuan 
 Sering membesar-besarkan kenyataan 

 Buah yang tidak 
karuan tempatnya 

• Debil 
• Agresif  

A2. KUALITAS 
GARIS 

  

 Tekanan Garis Kuat • Adanya suatu dorongan/kekuatan untuk 
mencapai sesuatu 

• Adanya dorongan untuk melawan 
hambatan/ketegangan 

• Adanya tendensi (impulsif) 
• Mudah tersinggung 
• Kurang mantab 
• Infantile 
• Ambisius  

 Arah Garis Tidak 
Terarah (banyak 
yang tidak berfungsi 

• Adanya keinginan untuk 
beraktifitas/berbuat 

• Kurang dapat mengendalikan diri 
• Merasa tidak aman dan tidak mampu 

(coret-coretan tipis) 
• Mungkin adanya hambatan 
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 Adanya shading • Adanya anxiety neurotic 
• Perasaan  lebih menonjol daripada rasio 
• Adanya agresi yang ditekan 
• Pengelolaan rasio kurang 

A3.PENEMPATAN 
LOKASI 
GAMBAR 

  

 • Cenderung 
kekanan 

• Adanya kestabilan dalam bidang control 
• Memiliki orientasi yang lebih 
• Cenderung berorientasi ke masa yang akan 

datang 
• Sensitif pada perubahan lingkungan 
• Adanya unsur negatif (agresi/melawan) 
• Ekstrovert, lebih terbuka/objektif 

 • Cenderung ke atas • Adanya hasrat yang tinggi  
• Energi/ kemampuannya lemah tetapi 

aspirasinya terlalu tinggi 
• Fantasi yang lebih besar/imaginatif 
• Intelektual : penuh dunia ide 

A4. UKURAN 
GAMBAR 

  

 Gambar pohon 
yang terlalu besar 
dengan proposi 
normal 

• Adanya keinginan untuk mendominasi 
• Adanya keinginan exhibitionis 

A5. BENTUK 
MAHKOTA 

  

 • Berombak seperti 
awan 

• Cenderung menutup diri 
• Memiliki suasana hati yang hidup 
• Menyenangkan 
• Lemah 
• Mudah bergaul 

 • Batang tampak 
terpisah dalam 
mahkota disertai 
dengan mahkota 
yang terpisah-
pisah 

• Tendensi ragu-ragu didalam menghadapi 
realita 

• Mudah mengingat perasaan orang lain 
• Takut menyakitkan hati orang lain 
• Cenderung diplomatis 
• Kurang memperhatikan maksudnya yang 
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sebenarnya 
 • Bila terlalu ruwet 

sekali 
• Jiwa tidak bergejolak 
• Tidak aturan 
• Tidak punya kemauan 
• Pikiran kacau 
• Kurang sistematis 
• Tidak stabil 
• Kurang konsentrasi 
• Produktif dan tergantung  
• Retardasi dan agresi 
• Adanya kecenderungan psikopat 

ARAH BERAT 
MAHKOTA 

  

 Mahkota yang 
berat kekanan 

• Keinginan akan sensasi 
• Ingin berkuasa 
• Suka menyombongkan diri 
• Perlente 
• Ekstrovert  

A6. DAHAN   
 Gambar seperti 

pipa yang terbuka 
• Tendensi adanya keinginan yang masih 

ingin dicapainya 
• Adanya keinginan untuk berprestasi dan 

kerja sebanyak mungkin 
• Kurang dapat menentukan sikap 
• Tidak ada kepastian dalam menghadapi 

lingkungan 
A7. CABANG   
 Cabang yang 

sangat pendek dan 
kesannya suram 
(dng shading) 

• Adanya perasaan kurang bahagia 
• Kurang rasa senang dalam kontak 

lingkungan 

A8. BATANG   
 Bentuk batang 

kerucut 
• Konkrit dalam menghadapi sesuatu 
• Cenderung statis 
• Gejala retardasi 
• Adanya kemungkinan lambat dalam 

belajar 
• Lebih praktis tapi sangat teoritis (motorik 

agak kasar) 
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A9. AKAR,STAM 
BASIS DAN 
DASAR 

  

• AKAR Akar yang mati/ 
tercabut 

• Kehilangan perasaan dalam menjangkau 
realitas 

• STAM 
BASIS 
(batas antara 
Akar dan 
Batang) 

Stam basis kiri dan 
kanan sama lebar 

• Tendensi hambatan terutama dalam hal 
belajar/kesukaran belajar 

• Sukar dimengerti 
• Lamban tapi pasti 
• Kemungkinan hambatan dalam 

perkembangan 
 
DRAW A PERSON TEST 
 

GAMBAR DESKRIPSI INDIKASI 
B. KESAN 

UMUM 
  

B2. LOKASI 
GAMBAR 

  

 Kiri/ cenderung 
kekiri 

• Dikuasai emosi, menekankan masa lalu 
• Tendensi impulsif, self oriented, introvert 
• Banyak dikendalikan oncensciousness 

B3. UKURAN 
GAMBAR 

  

   
 Gambar tidak 

lengkap 
• Depresif 
• Tertekan secara neorotis 

B4.KUALITAS 
GARIS 

  

 • Garis dengan 
tekanan yang 
berubah-ubah 

• Tidak stabil, impulsif, mudah frustasi 
• Histeris atau siklotimik 

 • Garis dengan 
koordinasi jelek 

• Tegangan yang muncul cemas 

B5. KEPALA   
 • Kepala tidak 

digambar lengkap 
(tidak ada telinga) 

• Tendensi adanya hambatan dalam hubungan 
sosial 

 • Kepala yang • Organicity (kurang seimbang/kurang 
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bentuknya kurang 
tepat 

harmoni) 

B6. RAMBUT   
 Rambut yang tanpa 

tekanan dengan 
shading 

• Lambang kejantanan dan adanya kecemasan 
akan kebutuhan sexual 

B7. ALIS   
 • Alis tebal • Tidak terhambat, wajar 
 • Alis teratur • Menghina, kesopanan 
B8. MATA   
 Mata berbentuk 

bulatan 
• Tidak masak, egosentris 
• Regresi  

B10. MULUT   
 Mulut yang 

mengarah ke atas 
• Memaksakan diri, berpura-pura sebagai 

kompensasi perasaan yang kurang bisa 
menerima 

• Tendensi menunjukkan senyum 
B13. LEHER   
 Panjang dan kurus • Kurang mampu mengontrol dorongan 

• Mungkin permusuhan 
B14. BAHU  •  
 Bahu satu sisi tidak 

seimbang dengan 
bagian yang lainnya 

• Ketidakseimbangan emosi 
• Konflik pada peran sexsualnya 

B15. TUBUH   
 Tubuh dan panjang 

dan kecil 
• Karakteristik shizoid 

B16. LENGAN   
 Lengan yang kecil 

dan tipis 
• Merasa lemah dan sia-sia, merasa tidak 

berguna 
• Merasa tidak mampu untuk mencapai hasil 

B17. TANGAN 
DAN JARI 

 •  

 Tanganyang masuk 
saku/ dibelakang 

• Menolak/ ketidaksediaan berhubungan 
dengan social 

• Psychopath 
• Ingin berhubungan sosial, tapi merasa 
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kurang mampu, inferior, takut (pasif dan 
biasanya ada kombinasi dengan baju yang 
ada kancingnya) 

B18.PINGGANG   
 Garis tidak jelas/ 

tidak tegas 
• Mungkin konflik homosexsualitas (pada 

wanita) 
B19. LEG/PAHA   
 Leg dengan 

banyangan/ asiran 
yang tebal 

• Kadang-kadang member gambaran konflik 
homosexual 

• Konflik dalam menemukan usaha diri 
• Penekanan pada dorongan sexual (pada 

wanita) 
B20.KAKI/FEET   
 Kaki ditonjolkan 

dengan memakai 
sepatu 

• Bagi anak adalah hal wajar 
• Tendensi infantile (bagi orang dewasa) 

B22. PAKAIAN 
DAN DASI 

  

 • Pakaian digambar • Hal yang netral biasa 
 • Pakaian minim 

sekali 
• Pemuja terhadap fisik 
• Tendensi suka berfantasi dalam pergaulan 

sosial 
• Kurang berpartisasi sosial 

B23. IKAT 
PINGGANG/ 
SABUK/ 
SAKU 

 •  

 Tanpa ikat pinggang • Biasa, mudah menyatakan dorongan tanpa 
hambatan 

• Sebaiknya mungkin menyatakan 
kefleksibelan terhadap control sexuil 

B24.PERHIASAN/ 
KANCING 
BAJU 

  

 Perhiasan digambar • Mencari perhatian 
• Menunjukkan penyesuaian yang bersifat 

psikopatik (kurang wajar), kalau ini 
digambar oleh wanita muda (lebih-lebih 
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bagian sexual ditekankan) 
 
HOUSE, TREE AND PERSON 
 

GAMBAR DESKRIPSI INDIKASI 
C. KESAN 

UMUM 
  

 Proporsi, posisi, 
komposisi dan 
penyesuaian gambar 
(sedang) 

 

C2. RUMAH • Besar  • Peran ibu sebagai pelindung itu baik (bisa 
melakukan fungsi secara baik) 

 • Terbuka  • Adanya penerimaan dari ibu 
C3. POHON Kecil dan kering • Fungsi ayah mengalami hambatan dalam 

melakukan perananya 
C5. ORANG • Kecil • Dirinya tidak/kurang berperan dalam keluarga 

• Merasa kurang dipercaya, dan kurang berharga 
 • Orang melihat 

kearah lain 
• Mempunyai perhatian yang lebih besar pada 

keadaan diluar keluarganya (anak rejektif/ 
ditolak) 

 • Melakukan sesuatu 
yang tidak ada 
hubungannya 
dengan kegiatan 
keluarga 

• Tekanan lebih besar pada keadaan diluar 
keluarganya (sudah pada tindakan) 

 • Orang 
meninggalkan 
rumah/pohon 

• Adanya keinginan untuk meninggalkan 
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 
keluarga 
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INTEPRETASI SUBJEK 2 
 

A TREE TEST 
 

GAMBAR DESKRIPSI INDIKASI 
D. KESAN UMUM    
A2. KUALITAS 

GARIS 
  

  • Tekanan garis 
lemah 

• Adanya flesibilitas 
• Kurang adanya dorongan untuk mencapai 

sesuatu 
• Kemampuan kurang 
• Pengambilan keputusan tidak tegas 
• Ragu‐ragu 
• Labil 
• Lemah dan enggan (garis kecil terputus‐

putus dan tidak harmonis) 
  • Arah garis tidak 

terarah (banyak 
garis yang tidak 
berfungsi) 

• Adanya keinginan untuk aktivitas/berbuat 
• Kurang dapat megendalikan diri 
• Merasa tidak aman dan tidak mampu 

(coretan‐coretannya tipis) 
• Mungkin adanya hambatan 

A3.PENEMPATAN 
LOKASI 
GAMBAR 

   

  • Cenderung kekiri  • Kecenderungan impulsif yang berhubungan 
dengan kepuasan  

• Cenderung introvert/orientasi pada diri 
• Cenderung berorientasi pada masa lampau 
• Senang menimbang dirinya 
• Sukar dipengaruhi 

  • Cenderung keatas  • Adanya hasrat yang tinggi 
• Energi/kemampuannya lemah tetapi 

aspirasinya terlalu tinggi 
• Fantasi yang lebih besar/imaginatif 
• Intelektual: panuh dunia idea 

A4. UKURAN 
GAMBAR DAN 
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PROPOSI 
GAMBAR 

  Gambar pohon yang 
terlalu besar dengan 
proposi normal 

• Adanya keinginan untu mendominasi 
• Adanya keinginan exhibitionisme 

A5. MAHKOTA     
  Secara shading  • Suka akan kenikmatan 

• Tendensi pandai membentangkan sesuatu 
• Suka melamun 
• Perasaan mudah dipengaruhi 
• Gejala pasif/lemah kurang enerjik 
• Mudah nervous 
• Kadang‐kadang depresif tanpa alasan 

ARAH BERAT 
MAHKOTA 

   

  Mahkota yang berat 
kekiri 

• Introvert 
• Pendiam tapi perasaannya dalam 
• Cenderung menolak dunia luar 
• Egosentris  
• Muda tertekan/depresif 

A6. DAHAN     
  Gambar seperti pipa 

yang terbuka 
• Tendensi adanya keinginan yang masih ingin 

dicapainya 
• Adanya keinginan untuk berprestasi dan 

kerja sebanyak mungkin  
• Kurang dapat menentukan sikap 
• Tidak ada kepastian dalam menghadapi 

lingkungan 
A7. CABANG     
  Cabang kecil dan 

panjang mengarah ke 
atas tapi tidak sampai 
memotong kertas 

• Menekankan fantasi, keinginan, kepuasan 
dalam fantasi 

• Adanya pada orang introvert 
• Puas dalam hubungan dengan lingkungannya 

A8. BATANG     
  Bentuk batang 

kerucut 
• Konkrit dalam menghadapi sesuatu 
• Cenderung statis 
• Gejala retardasi 
• Adanya kemungkinan lambat dalam belajar 
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• Lebih praktis tapi sangat teoritis (motorik 
agak kasar) 

A9. AKAR ,STAM 
BASIS DAN 
DASAR 

   

• AKAR  • Akar yang mati/ 
tercabut 

• Kehilangan perasaan dalam menjangkau 
realitas 

  • Akar terbuka  • Dorongan yang ada pada seseorang 
cenderung tidak dapat diseleksi oleh orang 
yang bersangkutan 

• Struktur kepribadian lemah mungkin 
neurasthenis 

• Merasa diri kurang mampu tetapi 
mempunyai ambisi yang besar 

• STAM 
BASIS(bata
s antara 
Akar dan 
Batang) 

Stam basis kiri dan 
kanan sama lebar 

• Tendensi hambatan terutama dalam hal 
belajar/kesukaran belajar 

• Sukar dimengerti 
• Lamban tapi pasti 
• Kemungkinan hambatan dalam 

perkembangan 
• DASAR  Batang membentuk 

satu garis dengan 
akar dan tanah 

• Kurang kesadaran 
• Primitif 
• Tak dapat objektif  

 
DRAW A PERSON TEST 
 

GAMBAR DESKRIPSI INDIKASI 
E. KESAN 

UMUM 
  

B2. LOKASI 
GAMBAR 

  

  Dikanan/kecenderung
an kekanan 

• Krontrol emosional, berusaha keras untuk 
sukses 

• Orientasi lingkungan/dunia luar 
• Ekstrovert, orientasi kemasa yang akan datang 

B4. KUALITAS 
GARIS 

  

  • Garis dengan  • Tidak stabil, impulsif, mudah frustasi 
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tekanan yang 
berubah‐ubah 

• Histeris atau siklotimik 

  • Garis seperti gergaji  • Kecemasan, kontrol motorik rendah, kurang 
dapat mencapai keseimbangan 

B5. KEPALA     
  Kepala tidak digambar 

lengkap (tidak ada 
telinga) 

• Tendensi adanya hambatan dalam hubungan 
sosial 

B6. RAMBUT  • Rambut mencolok/ 
kacau (acak‐acak) 

• Adanya sifat kekacauan pada diri individu 
• Imorality sexual 

  • Rambut yang tanpa 
tenakanan (tipis) 

• Kurang jantan 
• Tidak pasti 

  • Rambut yang 
diulang‐ulang 

• Suka menyerang 

  • Rambut gondrong  • Erotis/ kemungkinan ada konflik 
B7. ALIS     
  • Alis teratur  • Menghina, kesopanan 
B8. MATA     
  Mata digambar tanpa 

ada variasi (pada pria 
dewasa) 

• Infantil dalam perasaan 
• Kurang masak, egosentris 
• Inteligensi rendah 

B10. MULUT     
  Mulut mencibir • Menghina orang lain 

• Agresif mungkin karena perasaan tidak mampu
• independent 

B13. LEHER     
  leher yang ditutupi 

dengan dasi/krah baju 
• melakukan kontrol intelektual terhadap 

impulsif‐impulsifnya/ dorongan‐dorongan 
B14. BAHU     
  Proposi dan bentuk 

bahu yang bagus 
• Seimbang dan merasa mampu 
• fleksibel 

B15. TUBUH     
  Tubuh dan panjang 

dan kecil 
• Karakteristik shizoid 

B16. LENGAN     
  • Lengan dilipat 

kebelakang 
• Menolak dunia luar; memusuhi/ menolak 

dunia luar karena rasa curiga dan bermusuhan 
• Control yang kaku terhadap  impulsif‐
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impulsifnya (dorongan‐dorongannya) 
  • Lengan dibelakang  • Guilty feeling: ingin menghukum tangan 

• Kebutuhan mengontrol agresi 
B17. TANGAN 

DAN JARI 
   

  • Tangan yang 
dihilangkan 

• Perasaan tidak pasti dalam kontak sosial 
• Perasaan tidak mampu 
• Guilty feeling dari skap agresif permusuhan 

dan seksuil 
  • Tangan dan jari 

digambar akhir 
• Kesulitan dan ketidaksediaan dalam kontak 

sosial 
  • Tangan yang 

bergaris tebal 
• Rasa bersalah; masturbasi; curang; merampas 

B18.PINGGANG     
  Garis tidak jelas/ tidak 

tegas 
• Mungkin konflik homosexsualitas (pada 

wanita) 
B19. LEG/PAHA     
  • Leg panjang dan 

besar 
• Berusaha mencapai otoritas  
• Ambivalensi 

  • Leg dengan 
banyangan/ asiran 
yang tebal 

• Kadang‐kadang member gambaran konflik 
homosexual 

• Konflik dalam menemukan usaha diri 
• Penekanan pada dorongan sexual (pada 

wanita) 
B21. KAKI/FEET     
  Kaki ditonjolkan 

dengan memakai 
sepatu 

• Bagi anak adalah hal wajar 
• Tendensi infantile (bagi orang dewasa) 

B22. PAKAIAN 
DAN DASI 

   

  • Pakaian digambar  • Sebagai hal yang netral biasa 
  • Pada pakaian ada 

hambatan ornamen 
• Kompulsive   

B23. IKAT 
PINGGANG/ 
SABUK, 
SAKU 

   

  Bila digambar • Adanya kontrol diri 
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B24.PERHIASA
N DAN 
KANCING 
BAJU 

   

  Kancing dibawah 
garis tengah 

• Ketergantungan pada ibu 
• Egosentris  

 
HOUSE, TREE AND PERSON 
 

GAMBAR DESKRIPSI INDIKASI 
F. KESAN 

UMUM 
  

  Proporsi, posisi, 
komposisi dan 
penyesuaian gambar 
(sedang) 

 

C2. RUMAH  • Besar   • Peran ibu sebagai pelindung itu baik (bisa 
melakukan fungsi secara baik) 

  • Tertutup   • Kurang adanya penerimaan dari ibu 
C3. POHON  Kecil dan kering • Fungsi ayah mengalami hambatan dalam 

melakukan perananya 
C5. ORANG  • Kecil  • Dirinya tidak/kurang berperan dalam keluarga 

• Merasa kurang dipercaya, dan kurang berharga 
  • Orang melihat 

kearah lain 
• Mempunyai perhatian yang lebih besar pada 

keadaan diluar keluarganya (anak rejektif/ 
ditolak) 

  • Melakukan sesuatu 
hubungan dengan 
keluarga 

• Adanya kesatuan, perhatian, memelihara 
keluarga 
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