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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengemukakan 

beberapa hal yang ditarik sebagai kesimpulan-kesimpulan dari uraian yang telah 

dijabarkan sebelumnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang self-disclosure 

gay terhadap orang tua terkait penyembuhan seksualitasnya. Dari hasil wawancara 

yang didapatkan dari 3 Informan. 2 dari 3 Informan menyatakan bahwa mereka 

menjadi gay karena kagum kepada lelaki dan ada beberapa faktor yang mendukung 

sehingga mereka menjadi gay. Sedangkan 1 Informan mengaku bahwa sudah menjadi 

gay sejak kelas 2 SD. 3 Infroman menyatakan mendapatkan pengetahuan tentang 

gender. Pengetahuan tentang gender yang mendalam seperti sikap dan pembagi peran 

yang sudah dikontruksikan yang dibentuk oleh masyarakat. 2 dari 3 Informan 

mengamut pola komunikasi Authoriatif dimana mereka membebaskan anaknya untuk 

bergaul dengan siapa saja setelah mengetahui anaknya seorang gay. Sedangkan 1 

Informan menanut pola komunikasi Authorium dimana Informan menerima anaknya 

seorang gay, tetapi tidak membebaskan anaknya untuk bergaul dengan siapa saja. 3 

Informan menyatakan bahwa mereka melakukan self-disclosure memiliki harapan 

bahwa orang tua mereka akan membantu dan membimbing dalam mengembalikan 

seksualitas Informan. 2 Informan menyatakan bahwa mereka memiliki hubungan yang 
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tetap baik antara anak dan orang tua, meskipun pada awalnya para orang tua tidak 

menerima pilihan tersebut. 1 Informan menyatakan bahwa setelah orang tua 

mengetahui dirinya seorang gay hubungan mereka menjadi kurang baik. 

Gay lebih nyaman untuk terbuka kepada kedua orang tuanya, karena unsur 

kedekatan yang mereka jalin kepada keluarga daripada terbuka kepada keluarga besar 

lainnya. Setelah melakukan self-disclosure output yang didapatkan adalah positif, 

dimana orang tua menerima akan permasalahan seksualitasnya, tetapi bukan dalam arti 

menerima akan hal tersebut. Namun membimbing anaknya agar bisa kembali untuk 

sesuai dengan kodratnya.  

5.2 Saran 

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan dari pernyataan-pernyataan 

yang di peroleh dari wawancara yang peneliti lakukan. Hasil penelitian ini masih 

mengandung keterbatasan-keterbatasan, oleh karena itu masih perlu adanya 

penyempurnaan pada penelitian berikutnya. Berdasarkan hasil di atas, pada penelitian 

berikutnya dapat ditambahkan : 

1. Peran gay di dalam hubungan yang dijalin sesama gay, siapa yang 

menjadi seorang wantia dan siapa yang menjadi seorang pria. 

2. Alasan dan latar belakang dari orang tua, kenapa bisa menerima 

anaknya sebagai seorang gay secara seutuhnya. 
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3. Tidak selamanya keberadaan homoseksual itu dalam pola pikir negatif. 

Banyak dari homoseksual termasuk dalam kategori individu yang cerdas dan 

berprestasi dalam bidangnya. 

4. Cari komunitas Gay sebagai data pendukung dalam pengerjaan 

penelitian berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


