
 

 

LAMPIRAN 
 

A. Kuesioner 
 
IDENTITAS 

1. Jenis Kelamin 
a. Pria 
b. Wanita 

2. Usia 
a. <17 Tahun 
b. 17-27 Tahun 
c. 27 > Tahun 

 
 

PERTANYAAN 
1. Sejak kapan Anda mengenal Yaoi? 

a. 2008-2010 
b. 2011-2015 
c. 2016-sekarang 

2. Darimana Anda mengenal Yaoi? 
a. Teman 
b. Media (internet, manga, anime) 
c. Keluarga 

3. Di mana Anda biasa membaca manga Yaoi? 
a. Internet (situs-situs membaca manga gratis) 
b. Cetak (beli dari online shop) 
c. Cetak (beli di toko buku khusus) 

4. Berapa jam Anda membaca manga yaoi dalam seminggu? 
a. 1 - 2 jam 
b. 3 - 4 jam 
c. Lebih dari 5 jam 

5. Berapa judul manga Yaoi yang Anda baca dalam seminggu? 
a. 1 - 5  judul 
b. 6 - 10 judul 
c. Lebih dari 10 judul 

6. Apa yang membuat Anda berminat membaca manga Yaoi? 
a. Tema cerita 
b. Segi artstyle (penggambaran karakter tokoh dan latar) 
c. Gaya bahasa Jepang yang mudah dimengerti 



 

 

7. Kenapa Anda tertarik dengan manga Yaoi? 
a. Karena tren 
b. Mengikuti teman 
c. Ingin tahu 

8. Apa yang mempengaruhi Anda hingga tertarik membaca manga Yaoi? 
a. Bujukan teman 
b. Spoiler (bocoran cerita) yang beredar di internet 
c. Rasa penasaran dari jalan cerita 

 
9. Anda menyukai tipe manga Yaoi seperti apa? 

a. Soft (R15) 
b. Hard (R18) 
c. Extreme (R21) 

10. Jika Anda menyukai genre dalam manga Yaoi, lebih condong ke 
mana? 
a. Hanya romance (dengan tambahan Tragedy, Action, dll.) 
b. Hanya seksualitas/PWP (Porn Without Plot) 
c. Gore/Penyiksaan 

11. Apakah Anda peduli tentang posisi dalam manga Yaoi? 
a. Kurang peduli 
b. Peduli 
c. Tidak peduli 

12. Anda suka tipe seme dalam manga yaoi yang seperti apa? 
a. Maskulin 
b. Feminin 
c. Trap 

13. Anda suka tipe uke dalam manga yaoi yang seperti apa? 
a. Maskulin 
b. Feminin 
c. Trap 

14. Apakah dengan membaca manga Yaoi mempengaruhi kehidupan 
Anda? 
a. Sangat setuju 
b. Kurang setuju 
c. Tidak setuju 

15. Motivasi Anda membaca manga Yaoi 
a. Karena dapat menambah kosakata Bahasa Jepang 
b. Dapat menambah wawasan tentang budaya Jepang 
c. Kedua-duanya 



 

 

16. Apakah dengan membaca manga Yaoi, pengetahuan Anda tentang 
budaya Jepang bertambah? 
a. Sangat setuju 
b. Kurang setuju 
c. Tidak setuju 
 

B. Manga Yaoi 

 

 

 

Contoh cover manga 

yaoi“Tadaima, Okeri” 

Sumber : www.mangago.me 

Contoh cover manga yaoi “Honto Yajuu” 

Sumber : www.mangago.me 



 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh cover manga yaoi “Futari no musuko ni nerawareteimasu” 

Sumber : www.mangago.me 

Contoh cover manga yaoi “Tadoyurubi” Sumber : www.mangago.me 



 

 

 

 

 

 

Contoh cover manga yaoi “Aoi Haru, Akaiito” Sumber : 
www.mangago.me 

Contoh cover manga yaoi “Sotsugyousei” Sumber : www.mangago.me 



 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh cover manga yaoi “Rabukizzu!!” Sumber : www.mangago.me 

Contoh cover manga yaoi “Escape Journey” 

Sumber : www.mangago.me


