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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pola komunikasi yang dilakukan lesbian berdasarkan 5 informan 

dalam melakukan pengungkapan diri berbeda-beda sesuai kepribadian 

individu masing-masing. Konsep diri pada lesbian menjadi faktor 

terpenting untuk memilih komunikasi yang tepat dalam melakukan 

pengungkapan diri terkait orientasi seksual mereka. Dari ketiga pola 

komunikasi yang menjadi acuan dalam penelitian ini, hasilnya 

menunjukkan bahwa ada dua informan memilih komunikasi linear, dua 

informan memilih komunikasi transaksional dan satu informan 

memilih menggunakan komunikasi interaksional sebagai cara yang 

digunakan dalam pengungkapan diri. Salah satu alasan dalam 

pemilihan pola komunikasi dari masing-masing informan disesuaikan 

dengan kemampuan dan keefektifan dalam penyampaian pesan mereka 

kepada orang lain. 

2. Tanggapan teman-teman dekat para lesbian terhadap keterbukaan yang 

dilakukan beragam. Sebagian ada yang bisa menerima seutuhnya 

bahwa temannya seorang lesbian. Namun ada pula yang tidak setuju 

dengan orientasi seksual lesbi, tetapi tetap menghargai keberadaan 

mereka. 
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B. Saran 

Setelah mengetahui dan mengkaji dari hasil penelitian, maka 

peneliti memberikan beberapa saran yang perlu disampaikan sebagai 

bahan pertimbangan seperti berikut : 

1. Untuk para lesbian disarankan dalam melakukan pengungkapan diri 

terkait orientasi seksualnya dapat memilih cara komunikasi yang di 

rasa tepat dan efektif. Agar mendapatkan respon positif dari orang lain. 

pengungkapan tidak hanya terbatas dengan teman saja, diusahakan 

agar mau berkonsultasi dengan para psikolog dengan tujuan sebagai 

klarifikasi diri terkait orientasi seksual. Sedangkan untuk mengurangi 

kegiatan-kegiatan yang kurang positif seperti seks beresiko, disarankan 

para lesbian untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan 

bersifat edukatif. 

2. Untuk teman-teman dekat lesbian disarankan untuk bisa memberikan 

ruang hidup dan mengharagai keberadaan serta tidak melakukan 

diskriminasi kepada para lesbian. Selain itu disarankan untuk 

mengajak para lesbian terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. 

3. Untuk para konselor/psikolog disarankan dapat membantu 

memberikan alternatif terapi bagi para lesbian untuk merubah orientasi 

psikoseksual dan homoseksualnya ke arah heteroseksual. Adapun 

terapi yang mungkin bisa digunakan seperti terapi psikoreligius, 

psikoterapi, terapi perilaku dan jika memang dibutuhkan dengan 

bantuan terapi obat (psikofarmaka). 


