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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan  

Konsep diri yang dimiliki oleh waria adalah konsep diri yang 

positif, di mana waria melalui struktur dirinya sudah mampu melakukan 

penerimaan dan pengamatan terhadap pengalaman yang dimiliki dan 

dapat memberikan penilaian diri dalam bentuk pemahaman segala 

kelebihan dan kekurangan, serta hal-hal positif dan negatif yang boleh 

dan tidak untuk dilakukan dalam kehidupan guna membentuk pribadi 

yang lebih baik.  

Selain itu, konsep diri positif waria juga ada dalam bentuk ideal 

diri yang ditunjukkan dalam keberhasilan waria membangun relasi 

dengan orang lain melalui komunikasi dan keterbukaan diri. Sehingga 

menuntun waria menciptakan nilai-nilai hidup yang positif dari hasil 

interaksi kehidupan dalam bentuk rasa tanggungjawab peran yang 

dimiliki, kebesaran hati untuk memaafkan kesalahan orang lain, 

kepedulian, dan usaha mengarahkan perilaku baik, tidak mengganggu, 

dan tidak merugikan kehidupan orang lain.  

Meskipun ternyata diketahui, jika waria memiliki ketidakmampuan 

untuk melakukan evaluasi diri karena terbatas pada pemikiran hidup saat 

ini saja. Sehingga waria hanya menjalani kehidupan tanpa arahan lebih 

jelas. Selain itu, waria juga masih belum mampu melakukan aktualisasi 

diri sebagai usaha perkembangan diri yang diakui oleh orang lain karena 
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merasa tidak memiliki rasa percaya diri yang kuar untuk 

mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki.  

Kepemilikan konsep diri yang positif pada waria nyatanya 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ialah kesadaran akan 

keberadaan fungsi diri sebagai individu berbeda yang masih memiliki 

tanggungjawab terhadap peran dalam keluarga dan masyarakat, 

kemauan individu untuk memiliki interaksi evaluatif sehingga dapat 

menerima saran yang diberikan oleh orang lain, keberhasilan individu 

memaknai pengalaman yang memberikan kontribusi pemahaman nilai 

psoitif dari setiap kejadian, dan asimilasi pengalaman yang selalu 

menciptakan proses penyesuaian pemaknaan dengan pemahaman nilai 

kehidupan yang dimiliki waria. Ditambah dengan adanya penerimaan 

keluarga yang membawa dampak positif sehingga menciptakan 

kesadaran diri dan kontrol diri dari waria dalam berperilaku di 

kehidupan.  

 

B. Saran  

1. Bagi waria  

a. Perlu kesadaran diri bagi waria untuk mau melihat kekurangan 

yang dimiliki, baik melalui proses instropeksi maupun dengan 

meminta pendapat dari orang lain. Sehingga waria dapat mencari 

cara yang tepat untuk melakukan perubahan diri menjadi lebih 

baik.  

b. Waria perlu menyadari kehidupannya akan terus berjalan 

sehingga harus berkembang melalui penentuan tujuan kehidupan 
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yang diikuti dengan keberanian dan usaha untuk mau mencoba 

menemukan kemampuan diri positif.  

 

2. Bagi orang di sekitar waria  

a. Keluarga, sahabat, dan teman yang berada di lingkungan waria 

sebaiknya memberikan perhatian yang dapat mendorong waria 

untuk mau melakukan hal-hal positif sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki waria. 

b. Orang yang berada di sekitar waria sebaiknya melibatkan waria 

pada hal-hal positif, sehingga waria memiliki pengalaman baru 

yang bisa dimaknai dengan baik guna meningkatkan penanaman 

nilai hidup positif dalam diri. 

 

3. Bagi masyarakat luas  

Sebaiknya masyarakat tidak langsung menyamaratakan waria 

yang satu dengan yang lain. Namun mau memberikam kesempatan 

bagi waria untuk menunjukkan diri dengan kemampuannya dan 

dapat menerima keberadaan waria dengan mau melibatkan waria 

dalam peristiwa-peristiwa tertentu seperti masyarakat biasa pada 

umumnya.  

 

4. Bagi peneliti selanjutnya  

Pada penelitian selanjutnya, dapat menggunakan metode 

penelitian kuantitatif untuk mencoba melakukan uji korelasi antara 

konsep diri dengan variabel-variabel lain yang berkaitan dengan 

kehidupan waria.  
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5. Bagi peneliti  

Peneliti lebih mendalami dan mengembangkan teori yang 

digunakan pada penelitian ini sehingga proses analisa data dapat 

menjadi lebih detail secara teoritis, khususnya dalam hal konsep 

diri dan faktor-faktor yang menyebabkan konsep diri tidak 

terbentuk secara utuh pada waria yang belum mampu melakukan 

proses evaluasi dan aktualisasi diri.  

 

 


