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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.01 Kesimpulan 

 Berdasarkan peneltian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan diri seorang gay pertama 

adalah pemahaman diri, yaitu pemahaman subjek terhadap diri mereka masing-

masing, seperti memahami kelebihan dan kekurangan tanpa menyalahkan 

kekurangan mereka.  

Faktor kedua adalah keberhasilan. Keberhasilan yang telah dicapai 

masing-masing subjek selama hidupnya membantu subjek dalam mempercepat 

proses penerimaan dirinya. Semakin banyak keberhasilan yang dicapai subjek 

maka semakin cepat proses penerimaan diri mereka. Keberhasilan yang dicapai 

merupakan sesuatu yang subjektif bagi masing-masing subjek, seperti dalam hal 

akademik, sosial, dan seni.  

Ketiga adalah faktor konsep diri, subjek mengetahui apa yang mereka 

inginkan atau mereka cita-citakan sehingga subjek lebih terfokus untuk mencapai 

cita-cita mereka tersebut dan tidak mempedulikan cemooh orang terhadap 

dirinya.  

Keempat adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini merupakan 

faktor yang paling kuat pada ketiga subjek. Bergabung dengan komunitas 

Rumah Pelangi Indonesia sangat membantu subjek dalam menerima diri 

mereka. Mendengar banyak cerita dari teman-teman di komunitas membuka 

mata mereka bahwa banyak orang yang mengalami hal serupa seperti merasa 
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aneh dengan dirinya, mendapatkan deskriminasi, kekerasan dan lain-lain. Hal ini 

menguatkan mereka satu sama lain, dan membuat mereka loyal terhadap 

teman-teman minoritas, terutama teman-teman di komunitas Rumah Pelangi 

Indonesia.  

 Penerimaan diri yang dicapai subjek menghasilkan penerimaan diri yang 

negatif dan juga positif. Penerimaan yang negatif terlihat subjek masih memiliki 

beban terhadap orangtua mereka, dimana orangtua mereka selalu mendapat 

tekanan dari lingkungan rumahnya perihal kapan subjek akan menikah. Subjek 2 

yang walaupun sudah merasa dapat mengeskpesikan dirinya namun, masih 

memikirkan untuk coming out kepada orangtua nya, dimana sampai saat ini 

Subjek 2 masih belum siap karena memikirkan kesehatan orangtua nya. 

Penerimaan yang positif ditunjukkan dengan subjek dapat bangkit dari perasaan-

perasaan berdosa menjadi gay dan menjadi individu yang sedang berproses 

untuk merealisasikan cita-cita mereka, aktif menjadi aktivis, serta saling memiliki 

sikap perhatian, dukungan, penerimaan, dan empati terhadap kaum minoritas. 

6.02 Saran 

1. Bagi subjek penelitian 

 Peneliti menyarankan kepada subjek untuk tetap fokus terhadap cita-cita 

yang diharapkan masing-masing subjek, agar subjek tetap bisa produktif dan 

tidak menghiraukan cemooh orang karena subjek memiliki hal bisa dibanggakan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

 Peneliti lebih memperhatikan teknik uji keabsahan data, tidak hanya 

menggunakan triangulasi metode tetapi juga menggunakan triangulasi sumber 
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agar data yang didapat lebih valid. Peneliti juga lebih detil lagi dalam memilih 

referensi yang akan dipakai sehingga lebih menunjang topik penelitian. 
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