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Peneliti adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Politik Universitas Lampung. Saudara telah diminta kesediaannya untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini. Saudara berhak memutuskan untuk ikut atau 

menolak berpartisipasi dalam penelitian ini kapanpun Saudara inginkan, karena 

partisipasi Saudara bersifat sukarela. Sebelum Saudara mengambil keputusan, saya 

akan menjelaskan beberapa hal tentang penelitian ini, sebagai bahan pertimbangan 

untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian, sebagai berikut : 

1. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran pengalaman banci remaja 

dalam menjalani interaksi dengan masyarakat.  

2. Setelah Saudara bersedia ikut berpartisipasi dalam penelitian ini, peneliti akan 

melakukan wawancara pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Pada saat 

wawancara, peneliti akan merekam apa yang Saudara katakan dengan 

menggunakan alat perekam suara dan kamera digital sebagai alat penyimpan data. 

3. Jika selama proses wawancara Saudara merasa tidak nyaman, Saudara boleh 

mengundurkan diri dalam penelitian ini dan tidak ada sanksi apapun atau dampak 

merugikan bagi Saudara. 

4. Peneliti akan menjamin kerahasiaan identitas dan hasil wawancara dengan 

Saudara. Peneliti akan memberikan hasil penelitian ini jika Saudara 



menginginkannya. Hasil penelitian ini akan diberikan kepada institusi tempat 

peneliti belajar dan institusi terkait penelitian ini. 

5. Jika Saudara telah memahami dan bersedia ikut berpartisipasi dalam penelitian 

ini, Saudara diminta menandatangani lembar persetujuan terlampir. 

 

 

Bandar Lampung, ……………….. 2013 

Peneliti, 

 

 

Irene Fransisca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR PERSETUJUAN 

 

 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama : 

Umur : 

Pekerjaan : 

Alamat : 

No. Telp/Hp : 

 

Setelah mendengar penjelasan dari peneliti dan membaca penjelasan penelitian, saya 

memahami tujuan dan manfaat penelitian, serta jaminan kerahasian identitas dan data 

yang saya berikan. Saya mempunyai hak untuk ikut atau menolak berpartisipasi 

dalam penelitian ini, jika saya merasa tidak nyaman. Dengan menandatangai lembar 

persetujuan ini berarti saya bersedia ikut berpartisipasi sebagai partisipan dalam 

penelitian ini dengan ikhlas dan tanpa paksaan dari siapapun. 

 

Bandar Lampung, .............................2013 

 

Peneliti     Saksi          Narasumber 

 

 

 

(..............................)   (...............................)   (.............................) 

 

 

 

 

 



DATA DEMOGRAFI INFORMAN 

Nama   : 

Umur   : 

Pendidikan  : 

Pekerjaan   : 

 

PANDUAN WAWANCARA 

Saya ikut berbahagia karena Saudara terlihat nyaman dan percaya diri dengan kondisi 

yang Saudara alami, semoga dimasa mendatang Saudara diberikan selalu kesehatan 

dan tetap semangat melakukan berbagai aktifitas. Saya sangat senang bisa berkenalan 

dengan Saudara dan bisa diperkenankan untuk dapat mengetahui lebih jauh tentang 

aktifitas Saudara. Apalagi saat ini Saudara sedang menjalani masa remaja, tentu 

banyak perubahan yang Saudara alami. Pertanyaan untuk memandu wawancara 

adalah sebagai berikut : 

 

Bagaimana Latarbelakang Banci. 

1. Apakah faktor yang menyebabkan anda menjadi Banci? 

2. Apakah anda merasa menjadi Banci karena ada kelainan? 

 

Bagaimana pengalaman Banci dalam pergaulan di lingkungan sosial nya. 

3. Apakah ada perbedaan cara ketika mereka berinteraksi dengan sesama Banci dan 

berinteraksi dengan orang yang bukan Banci, bagaimanakah anda menunjukan 

Identitas anda sebagai banci anda tunjukan di lingkungan keluarga, pertemanan, 

dan formal? 

 

Bagaimana pola komunikasi Banci. 

4. Bagaimana cara anda bisa saling mengenal sesama Banci? 

5. Apakah anda menggunakan bahasa atau symbol tertentu dalam berinteraksi 

sesama Banci 


