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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 

peneliti, maka simpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Presentasi diri yang ditampilkan oleh kaum homoseksual dipengaruhi oleh 

pengelolaan kesan yang ditampilkan kepada orang lain. Presentasi diri yang 

ditampilkan kaum homoseksual di panggung depan yaitu lingkungan kerja adalah 

sebagai seorang karyawan milenial, sedangkan saat berada di panggung belakang 

yaitu lingkungan komunitas, mereka mempresentasikan diri sebagai seorang 

homoseksual dan mempersiapkan diri untuk memainkan perannya ketika berada di 

panggung depan 

2. Pengelolaan kesan yang ingin ditampilkan oleh karyawan milenial homoseksual di 

lingkungan kerja adalah untuk mendapatkan pengakuan berupa ingin disukai, ingin 

dipercaya, dan menjaga citra diri layaknya karyawan milenial melalui perilaku 

verbal dan nonverbal yang dilakukan. 

3. Pengelolaan kesan yang ingin di tampilkan oleh karyawan milenial homoseskual 

di lingkungan komunitas homoseksual adalah untuk mendapatkan pengakuan 

berupa ingin disukai, ingin dipercaya, dan menciptakan citra diri yang baik saat 

berada di lingkungan homoseksual melalui perilaku verbal dan nonverbal yang 

dilakukan. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademis 
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Pada penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat membahas penelitian 

terkait kaum homoseksual dari segi konsep komunikasi antarpribadi lainnya, seperti 

tahapan-tahapan hubungan komunikasi antarpribadi kaum homoseksual yang dapat 

dikaji melalui metode yang berbeda. 

5.2.2 Saran Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat Indonesia 

dalam memahami keberadaan kaum homoseksual sehingga masyarakat Indonesia dapat 

menerima keberadaan kaum homoseksual di Indonesia. 
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