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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, dapat 

diambil kesimpulan: 

a. Karakteristik responden dalam penelitian ini paling banyak berusia 21-40 

tahun (dewasa awal) sebesar 34%, jenis kelamin paling banyak perempuan 

sebesar 62%, aktivitas paling banyak pelajar dan bekerja dengan 

presentase sebesar 32% diikuti oleh tidak bekerja/ibu rumah tangga 

sebesar 24%. 

b. Pengetahuan responden mengenai LGBT sebanyak 52% memiliki 

pengetahuan yang baik, namun 32% memiliki pengetahuan yang kurang 

memadai mengenai LGBT. 

c. Sikap responden terhadap LGBT sebanyak 52% bersikap negatif dalam 

artian tidak mendukung LGBT, tetapi sebanyak 48% bersikap positif. 

d. Sebanyak 52% responden tidak terpengaruh oleh teman sebaya, tetapi 48% 

sisanya terpengaruh oleh teman sebaya. 

e. Mayoritas responden penelitian ini tidak (negatif) memiliki 

Kecenderungan Perilaku Menyimpang Kearah Perilaku LGBT sebanyak 

28 orang (56%). Namun, terdapat 44% kecenderungan perilaku 

menyimpang kearah LGBT, jumlah tersebut tidak dapat diabaikan. 

f. Terdapat hubungan yang bermakna antara Pengetahuan terhadap perilaku 

menyimpang LGBT di wilayah Depok.  

g. Terdapat hubungan yang bermakna antara Sikap terhadap perilaku 

menyimpang LGBT di wilayah Depok.  

h. Terdapat hubungan yang bermakna antara Pengaruh Teman Sebaya 

terhadap perilaku menyimpang LGBT di wilayah Depok. 
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V.2 Saran 

V.2.1 Bagi Responden 

a. Disarankan kepada responden untuk menambah informasi mengenai 

perilaku menyimpang kearah LGBT. 

b. Disarankan kepada responden untuk dapat tegas dalam menolak pengaruh 

buruk dari teman sebaya, misalnya dengan berani mengatakan tidak jika 

ada teman yang mengajak kearah hal-hal negatif. 

c. Jika tidak berani untuk mengatakan tidak kepada teman-teman yang 

membawa pengaruh negatif, disarankan untuk menjauhi teman-teman 

yang membawa pengaruh negatif. 

 

V.2.2 Bagi Masyarakat dan Lingkungan 

Insitusi kesehatan, LSM, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan 

perlu melakukan penyuluhan, memberikan edukasi dan konseling mengenai 

orientasi seksual bagi masyarakat di Kota Depok khususnya pada remaja yang 

mencari jati diri, melakukan edukasi untuk membawa dan memakai kondom 

kapan pun dan dimanapun saat berhubungan seksual, mengedukasi agar 

mengurangi perilaku risiko tinggi saat berhubungan seksual, serta melakukan 

pendampingan bagi baik untuk mengurangi kecenderungan homoseksual maupun 

perilaku risiko terinfeksi HIV/AIDS. 

 

V.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan melakukan 

matched responden dan juga untuk melakukan penelitian tentang homoseksual 

pada kalangan remaja, karena  masih kurangnya kajian-kajian yang membahas 

tentang masalah homoseksual di kalangan remaja. 
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