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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa data penelitian dapat disimpulkan bahwa r = 

0,134 ; p = 0,375 ; p < 0,05. Tafar signifikansi p = 0,134 lebih besar dari 0,05 

maka hipotesis nol (Ho) diterima dan Hipotesis alternatif (Ha) ditolak (Santoso, 

2006). Artinya “Tidak Terdapat hubungan yang signifikan antara Identitas Peran 

Gender dengan Pengambilan Keputusan Menjadi Homoseksual pada Laki-laki 

Dewasa Awal” 

Hasil penelitian ini menghasilkan sumbangan yang kurang efektif antara 

variabel identitas peran gender terhadap pengambilan keputusan menjadi 

homoseksual, hal ini ditunjukkan melalui Koefisien Determinasi (r
2
) dari r = 

0,375
2
 = 0,018. Artinya r

2
 = 0,018 (1,8%) menginformasikan bahwa sumbangan 

identitas peran gender terhadap pengambilan keputusan menjadi homoseksual 

sebesar 1,8%. Sedangkan sisanya 98,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak 

diteliti. Dapat disimpulkan bahwa prosentase tersebut kurang memenuhi untuk 

menjawab teori yang ada, kemungkinan-kemungkinan adanya faktor lain lebih 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan responden menjadi homoseksual. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang peneliti lakukan 

untuk menguatkan hasil penelitian di atas juga menghasilkan jawaban yang 

beragam pula, 5 responden menjawab karena mereka memang merasa transgender 

(perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki), 21 responden menjawab karena 
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memang kurangnya figur ayah atau laki-laki, 15 responden menjawab karena 

punya pengalaman yang tidak menyenangkan dengan lawan jenis dan 5 orang 

yang menjawab karna penasaran dengan homoseksual, mencari tahu dan akhirnya 

memutuskan menjadi homoseksual. Tetapi semua responden sepakat bahwa 

mereka akhirnya bertahan dengan orientasi seksual mereka sekarang karena rasa 

nyaman dan puas baik secara seksual, komunikasi dan relasi secara umum yang 

tidak mereka rasakan ketika berhubungan dengan lawan jenis. 

 

B. Saran 

Beberapa saran yang diberikan sehubungan dengan penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Komunitas Homoseksual 

Kepada para homoseksual diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru 

bahwa keputusan mereka menjadi homoseksual mungkin mendapat 

pengaruh dari peran gender mereka sehingga dapat memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri dan melakukan 

pengembangan diri kearah yang lebih positif. 

2. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat agar lebih peka terhadap setiap perubahan-perubahan 

yang mungkin terjadi pada anak maupun lingkungan sekitar terutama 

dalam hal peran gender yang terbentuk sejak kanak-kanak, karena 

mungkin akan berdampak pada penentuan orientasi seksual pada 

kehidupan selanjutnya. Selain itu masyarakat juga perlu memperhatikan 



76 
 

 
 

bagaimana pentingnya menanamkan nilai-nilai agama kepada anak 

maupun lingkungan sekitar tentang pola relasi baik homoseksual maupun 

heteroseksual. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang Peran 

Gender maupun Homoseksual disarankan untuk menambahkan variabel 

lain yang berpengaruh seperti faktor lingkungan, perkembangan 

psikodinamika, faktor pendidikan, tumbuh kembang anak maupun faktor 

psikologis lainnya, serta hendaknya penelitian selanjutnya meneliti pada 

populasi yang lebih luas ataupun dengan menambahkan metode 

wawancara agar hasil yang diperoleh lebih maksimal dan lebih 

bermanfaat. 


