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BAB IV 

 Gambaran Umum Obyek Penelitian  

4.1 Gambaran Umuum  

Hiru pikuk Kota Malang saat ini diramaikan dengan kehadiran para wanita 

yang memiliki jiwa laki – laki serta perempuan. Wanita – wanita inilah yang di kenal 

dengan kaum lesbian. Kehadiran kaum lesbian di tengah – tengah masyarakat Kota 

Malang menambah sisi lain cerita dari Kota ini. Akan tetapi kebanyakan dari mereka 

ini bukan asli orang Malang, mereka banyak dari luar Kota Malang.  

Dalam bab ini, berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah narasumber 

yang disertai dengan hasil observasi, disajikan berbagai ragam informasi mengenai 

perilaku komunikasi kaum lesbian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Malang. 

Adapun lokasi khusus yang diambil, karena banyaknya kaum lesbian yang tinggal 

disana. Terdapat empat tempat yang berpotensi terdapat pasangan atau pun tidak 

berpasangan. Lokasi tersebut yakni di daerah Blimbing, Soekaernohatta, Sawojajar 

dan Sukun.  

4.2 Lokasi Penelitian 

A. Belimbing  

Di Belimbing terdapat sebuah kos-kosan yang didalamnya berisikan pasangan 

lesbian dan orang tidak lesbian. Disana terdapat pasangan buchi dan fame yang 

bernamako unes dan angik, serta terdapat fame yang bernama olla.  
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a. Subjek 1 

Ko unes, asalnya dari surabaya dan untuk saat ini dia menetap di 

Malang dengan pasangannya, berumur 25 th, pekerjaan dari ko unes 

ialah menjadi papi dancer di salah satu karaoke diKota Malang, untuk 

pendidikan terakhirnya Sekolah Menengah Pertama (SMP), tidak ada 

sebab untuk dia menjadi seorang lesbian karena menurut dia rasa 

tertarik dia lebih pada cewek. Untuk bahasa yang di gunakan dia 

menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa jawa ,tidak ada perbedaan 

dalam berkomunikasi. Akan tetapi dia memiliki sebutankarena dia 

cewek dan berpenampilan seperti cowok dia disebut buchi. 

Penampilan ko unes ini 100% menyerupai cowok dengan 

menggunakan celana pendek, rambut pendek dan modelnya mohak, 

bertato, gayanya sudah sama seperti laki - laki pada umumnya. Untuk 

perilaku dia di masyarakat dia sangat cuek dan tidak peduli omongan 

orang.  

b. Subjek 2 

Anggik ialah pasangan dari Ko unes, seorang cewek tulen, yang 

penampilan nya sama dengan cewek - cewek pada umumnya. Dia 

berasal dari Malang, umur 26th, pekerjaannya eyelash, pendidikn 

terakhir di SMKN 4 Malang, alasan dia menjadi seorang lesbian hanya 

untuk menghindari sexs bebas. Untuk bahasa yang di gunakan tidak 

ada bahasa khusu hanya menggunakan bahasa jawa dan bahasa 

Indonesia, sebutan untuk anggik ialah fame, kareana di sebagai cewek 

nya dan berpenampilan seperti cewek pada umum nya. Penampilan 
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anggik dia berambut panjang, berdandan, layak nya wanita pada 

umunnya, memakai anting, gelang, kalung, cincin, menggunakan 

sepatu flatshoes. Sikap didepan umun dia tidak menunjuka kalau dia 

adalah seorang lesbian , lebih jaga jarak.  

c. Subjek 3 

Olla adalah seorang cewek tulen yang penampilan nya sama dengan 

cewek- cewek pada umum nya. Dia berasal dari ponorogo, umur nya 

22 Th. Pekerjaan nyasebagai pemandu lagu di karaoke di Kota Malang. 

Pendidikan terakhir nya SMA, alasan dia menjadi seorang lesbian 

karena pada masa lalu nya dia pernah gagal untuk ber rumah tangga, 

dan rasa tertarik sama wanita,tidak ada bahasa khusus yang di 

pergunakan yang ada hanya lebel – lebel seperti buchi, fame, andro. 

Label olla ialah fame, karena selain dia sebagai cewek nya di juga 

penampilan nya seperti cewek pada umumnya, suka berdandan, 

berambut panjang, menggunakan acsesories sepeti gelang, cincin, 

anting, kalung, jam tangan, dia memilih dress untuk berpakaian, dia 

juga bertato, sikap dia di depan umum biasa aja tidak menutup diri 

bergandengan dengan pasangan nya.  

B. Soekarno Hatta  

Di Soekarno Hatta terdapat sebuah kos – kosan yang di dalam nya terdapat 

anak – anak lesbian yang berpasangan. Adapasangan fame dengan buchi yaitu 

gendis dengan andre dan roy dengan putri.  
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a. Subjek 1 

Andre ialah pasangan gendis, Andre berperan sebagai buchi dalam 

menjalin hubungan. Umurnya 31th asalnya dari Surabaya sat ini 

tinggal di Malang tepatnya di soekarno hatta. Pekerjaan nya sebagai 

waiter. Untuk pendidikan terakhirnya SMA, tidak ada sebab untuk 

menjadi seorang lesbian tertariak saja sama wanita. Dalam 

berkomunikasi tidak ada bahasa khusus antara kaum lesbian dan 

normal , menggunakan bahasa jawa. Penampilan dari Andre ini 100 % 

mirip samacowok – cowok dengan menggunakan celana pendek, 

rambut pendek dan modelnya under cut, bertato, bertindik, dan 

memakai jam. Untuk perilaku dimasyarakat pemalu dan tertutup.  

b. Subjek 2 

Gendis ialah pasangan dari Andre, seorang cewek tulen, yang 

penampilan nya sama dengan cewek - cewek pada umumnya. Dia 

berasal dari Malang, umur nya 29th. Pekerjaan nya sebagai marketing, 

pendidikan terakhirnya SMK. Tidak ada sebab gendis menjadi lesbian 

hanya rasa nyaman lah yang membuat dia menjadi lesbian. Dalam 

berkomunikasi tidak adaperbedaan bahasa dalam anatara kaum lesbian 

dan masyarakat umum, yang adahanya simbol – simbol sepeti belok, 

buchi, fame, andro. lebel Gendis ialah fame, karena dengan 

penampilan nya yang seperti wanita pada umumnya, berambut 

panjang, suka berdandan, menggunakan acsesories gelang, kalung, jam 

tangan, anting. Menggunakan dress pendek dalam kesehariannya. 

Perilaku dia masyarakat pemalu, dan tertutup.  
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c. Subjek 3 

Roy ialah pasangan dari putri. Peran Roy dalam hubungan sebagai 

buchi. Umurnya 34th, asal dari Malang , pekerjaan sebagai driver 

online. Pendidikan terakhir SMA tapi gak sampai lulus. Alasan 

menjadi seorang lesbian lebih menarik kalau lihat cewek kalau lihat 

cowok udah kayak teman. Dalam berkomunikasi tidak terdapat bahasa 

khusus hanya menggunakan bahasa jawa, yang ada hanya simbol – 

simbol. Penampilan dari roy 100 % menyerupai cowok dengan 

menggunakan celana pendek , rambut pendek model mohak, dengan 

memakai gelang besi, anting, dan jam tangan. Gayanya sudah sama 

seperti laki – laki pada umumnya. Untuk perilaku dia di masyarakat 

dia biasa saja karena yang menjalani dia.  

d. Subjek 4 

Putri ialah pasangan dari roy, seorang cewek tulen, yang penampilan 

nya sama dengan cewek - cewek pada umumnya. Dia berasal dari 

kalimantan. umur nya 24th. Pekerjaan nya sebagai penjaga toko di 

matos , pendidikan terakhirnya SMP. Tidak ada sebab putri menjadi 

lesbian hanya rasa nyaman lah yang membuat dia menjadi lesbian. 

Dalam berkomunikasi tidak adaperbedaan bahasa dalam anatara kaum 

lesbian dan masyarakat umum, yang adahanya simbol – simbol sepeti 

belok, buchi, fame, andro, GF. lebel putri ialah fame, karena dengan 

penampilan nya yang seperti wanita pada umumnya, berambut 

panjang, suka berdandan, menggunakan acsesories gelang, kalung. 
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Menggunakan celana jeans panjang untuk kesehariannya. Perilaku dia 

masyarakat cuek, tidak peduli.  

C. Sawojajar  

Di sawojajar terdapat sebuah kos – kosan yang di dalam nya terdapat anak – 

anak lesbian yang berpasangan mau pun tidak. Disana ada pasangan F to F 

(fame dan fame ) pasangan itu bernama DD dan Fara , serta ada seorang Buchi 

yang bernama Ozy.  

a. Subjek 1 

DD berasal dari Bandung dan saat ini dia menetap untuk sementara 

waktu di Malang untuk bekerja di salah satu tempat hiburan malam di 

Kota Malang, sebagai dancer. Umur nya 29th. Pendidikan terakhir 

SMK. Alasan dia menjadi seorang lesbian tidak ada hanya tidak 

sengaja aja. Untukbahasa khusus tidak adadia menggunakan bahasa 

Indonesia , yang ada hanya istilah – istilah seperti buchi, fame, andro, 

acdc, makasar. Peran saya dalam hubungan sebagai fame dan pasangan 

saya juga fame. Dalam berpenampilan saya suka menggunakan dres 

dengan hells serta menggunakan acsesories seperti gelang, kalung, 

jam. Sikap yang tunjukan di masyarakat saya cenderung biasa aja, jaga 

sikap. 

b. Subjek 2 

Fara ialah pasangan dari DD, fara berasal dari Malang, umurnya 26 th. 

Pekerjaan sebagai pemandu lagu di salah satu karaoke di Kota Malang. 

Pendidikan terakhirnya SMK, alasan menjadi seorang lesbian kerena 

rasa tertarik lebih kepada cewek dari pada sama cowok. Untuk bahasa 
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yang di gunakan tidak ada bahasa khusus hanya menggunakan bahasa 

Jawa dan bahasa Indonesia, yang ada hanya sebutan – sebutan seperti 

buchi, fame, andro , acdc. Fara dalam hubungan sebagai fame, 

penampilan fara suka nya menggunakan celana pendek, memakai 

flatshoes, bertato, sikap terhadap masyarakat umum tertutuptidak 

menunjukan kalau seorang lesbian.  

c. Subjek 3 

Ozy seorang buchi yang berasal dari jogja. Berumur 26 th untuk saat 

ini tinggal di sawojar. Pekerjaan sebagai koordinator Ladies Club (LC) 

di salah satu tempat hiburan malam. Pendidikan terakhir SMA. Tidak 

ada alasan kenapa mejadi lesbian, hanya saja rasa tertarik terhadap 

wanita. Untuk berkomunikasi tidak ada bahasa khusus, menggunakan 

bahasa biasa aja, dan tidak ada perbedaan bahasa, hanya saja ada 

sebutan untuk peran dalam hubungan. Penampilan ozy ini 100% 

menyerupai cowok dengan menggunakan celana pendek, rambut 

pendek model nya under cut, bertato, gaya nya sudah sama seperti laki 

– laki pada umumnya. Untuk perilaku dia di masyarakat dia sangat 

cuek dan tidak peduli omongan orang.  

D. Sukun  

Disukun terdapat sebuah kos – kosan yang di dalam nya terdapat anak – anak 

lesbian yang berpasangan mau pun tidak. Disana ada seorang Buchi yang 

bernama Nathan. Serta ada pasangan itu bernama Vero dan Devi.  
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a. Subjek 1 

Natan seorang buchi yang berumur 26 th, asalya dari Malang, dan saat 

ini tinggal di sukun. Pekerjaan dari dia sebagai leader leadis di salah 

satu tempat hiburan malam yang ada di Kota Malang. Pendidikan 

terakhirnya SMA. Alasan dia menjadi lesbian kerena kurang nya rasa 

kasih saying, perhatian. Dalam berinteraksi atau berkomunikasi tidak 

ada bahasa khusus yang di gunakan, yang ada hanya lebel – lebel. 

Nathan ialah seorang jombo dan peran dia dalam hubungan sebagai 

buchi. Dalam segi berpenampilan dia 100% mirip dengan laki – laki 

dengan rambut pendek model nya cepak, celana pendek selutut. Untuk 

perilaku dia di masyarakat dia biasa aja, tidak menutup diri.  

b. Subjek 2 

Vero seorang buchiyang berumur 27th. Asalnya dari Surabaya dan saat 

ini menetap di Malang tepatnya di daerah Sukun. Pendidikan 

terakhirnya kuliah tapi tidak sampai lulus. Alasan dia menjadi seorang 

lesbian lebih tertarik aja sama cewek dari pada sama cowok. Tidak ada 

bahasa khusus dalam berkomunikasi, hanya menggunakan bahasa 

sehari – hari bahsa jawa, bahasa Indonesai. Akan tetapi ada simbol – 

simbol yang digunakan seperti, buchi , fame, andro. Penampilan dari 

vero 100 % seperti laki – laki dengan rambut pendek model cepak, 

menggunakan jam tangan cowok, celana pendek sobek – sobek. Untuk 

perilaku dia di masyarakat dia sangat tertutup dan cenderung malu – 

malu.  
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c. Subjek 3 

Devi ialah pasangan dari vero. Peran Devi dalam hubungan sebagai 

fame. Umur nya 23th. Asalnya Surabaya, saat ini tinggal di Malang 

tepat nya di daerah sukun, karena pekerjaan mengharuskan Devi untuk 

sementara waktu pindah di Malang. Pekerjaan sebagai pemandu lagu 

di tempat hiburan malam. Pendidikan terakhir SMK. Alasan menjadi 

lesbian hanya dasar kepengen, karena dia juga suka sama cewek dan 

cowok. Dalam berinteraksi atau berkomunikasi tidak ada bahasa 

khusus yang di gunakan hanya menggunakan bahasa Indonesia dan 

bahasa Jawa, yang anda hanya simbol – simbol. Dalam berpenampilan 

saya suka menggunakan celana panjang dengansepatu flatshoesserta 

menggunakan acsesories gelang. Untuk perilaku dia di masyarakat 

sangat tertutup, tidak menjukan sebagai seorang pasangan, menjaga 

jarak kalau berjalan.  

 


