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BAB 6 

PENUTUP 

6.01. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara 

dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa ketiga subjek menerima diri sebagai 

kaum homoseksual melalui tahapan penerimaan diri. Tahapan penerimaan diri 

berupa :   

Subjek I dan II melewati tahap keingintahuan terlebih dahulu, subjek I 

bermula dari rasa keingintahuannya terhadap perasaan yang ia miliki kepada pria 

homoseksual dan  mencari  informasi terkait melalui internet. Dari rasa 

penasarannya itu membuat subjek I menjadi cemas dan memiliki pemikiran yang 

rumit sehingga subjek I membatasi diri dalam berkomunikasi dengan lawan 

bicaranya. Berjalannya waktu karena dirasa sangat mengganggu subjek I 

mencoba menjadikan ini sebagai dunia keduanya. Ia mencoba untuk tidak 

mendengar penilaian orang lain terhadap dirinya. Dari peristiwa ini subjek I mampu 

menerima dirinya dan orang lain tanpa melihat kelebihan dan kekurang yang 

dimiliki.  

Subjek II bermula dari keingintahuannya terhadap video porno dengan 

pemeran heteroseksual. Hal ini membuatnya lebih tertarik terhadap pemeran pria 

dalam video tersebut, sehingga ia mencari video melalui internet dengan pemeran 

homoseksual yang mengakibatkan subjek ketagihan dan mulai tertarik dengan 

sesama jenisnya. Subjek II mulai menyukai teman sekolahnya di masa SMP, 

memasuki SMA subjek mulai banyak merenungkan keadaannya. Hal ini 

berdampak pada ketidakstabilan mood,  stress, tidak produktif,  dan penurunan 
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prestasi di sekolah. Subjek II mencoba untuk membuka hati dan menjalin 

hubungan dengan lawan jenisnya. Namun tidak berjalan dengan lancar dan subjek 

mengaku  kembali tertarik dengan teman sesama jenis di SMA. Memasuki kuliah 

subjek bertemu dengan banyak pria homoseksual dan juga mencoba menjalin 

hubungan berpacaran dengan salah satunya. Subjek mengaku membiarkan 

mengalir dalam menjalani hidup, ia juga semakin percaya diri dan menerima 

keadaannya dengan apa adanya. Subjek II mengambil nilai positif dengan 

keadaannya, ia menjadi lebih produkif, memiliki banyak teman, dan bisa 

bertoleransi dengan baik. 

Berbeda dengan subjek I dan II, subjek III melewati tahap penghindaran 

sebagai respon pertama dalam menerima diri sebagai homoseksual. Bermula 

ketidaktahuan subjek III yang didekati oleh pria homoseksual, ia mendapatkan 

perlakuan berbeda dengan teman-teman lainnya. Hal ini membuatnya menjadi 

tidak nyaman, namun karena dalam setiap situasi pria homoseksual itu selalu 

membantu dan selalu ada. Semua kebutuhan secara materi dan emosional selalu 

terpenuhi, sehingga perasaan tidak nyaman tersebut berubah menjadi nyaman. 

Perasaan nyaman yang diselimuti oleh penyangkalan karena subjek merasa hal 

ini menyalahi kodrat. Pemikiran yang rumit berdampak pada pengerjaan tugas 

akhir untuk memenuhi syarat kelulusan di Universitasnya. Setelah itu timbul 

keingintahuan berupa pertanyaan dan subjek mencari jawabannya sendiri melalui 

internet dan pergaulan. Berjalannya waktu subjek mencoba menerima 

keadaannya dan mencoba merespon pria homoseksual yang menyukainnya. 

Setelah melewati proses yang sulit subjek III mampu beradaptasi dengan 

keadaannya, ia pun beranggapan apabila menolak maka dia akan tersiksa. Dari 
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keadaan ini subjek menjadi pribadi yang memiliki pemikiran yang positif, pintar 

bergaul dan memiliki banyak teman. 

Dari kesimpulan penelitian ini ada dua tahapan awal dilewati tidak urut oleh 

dua subjek dan tiga tahapan terakhir dilewati secara urut oleh ketiga subjek. 

Tahap-tahap peneriman diri pada ketiga subjek tentu saja tidak mudah dilewati 

oleh ketiga subjek, sehingga proses dan waktu penerimaan diri setiap individu 

berbeda-beda. 

6.02. Saran  

6.02.01. Bagi subjek  

Subjek sebaiknya dalam  proses penerimaan diri memiliki pandangan 

positif dan penghargaan yang tinggi mengenai dirinya sehingga subjek dapat lebih 

mudah menerima keadaannya. 

6.02.02. Bagi peneliti  

Peneliti selanjutnya seharusnya lebih mampu mencari waktu yang tepat 

untuk melaksanakan wawancara dan membangun hubungan yang baik dengan 

subjek, sehingga subjek dapat lebih terbuka dengan peneliti. Peneliti juga harus 

dapat membuat teori Germer (2009) menjadi lebih operasional. 


