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BAB V  

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini merupakan kajian mengenai komunikasi simbolik fashion 

dalam pembentukan identitas homoseksual, dianalisa menggunakan teori interaksi 

simbolik (West dan Turner, 2010, hlm.76). Berdasarkan penelitian ini, didapatkan 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan dan tujuan penelitian yang 

telah dijelaskan di bagian awal penelitian, sebagai berikut : 

1. Makna fashion bagi kaum gay adalah bagaimana cara mereka 

mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya melalui pakaian dan 

penampilan yang mereka aplikasikan. Mayoritas makna fashion di dominasi 

sebagai komunikasi identitas dan ekspresi diri masing-masing. Mereka 

mengekspresikan diri melalui fashion menyesuaikan dengan tempat dan 

lingkungan yang tentunya dapat menerima mereka. Terdapat 3 garis besar 

dalam bahasan fashion yaitu pola (mode), warna dan aksesoris yang mereka 

gunakan. Mayoritas mereka menggunakan barang-barang yang jarang 

digunakan oleh pria heteroseksual pada umumnya. Terdapat perbedaan 

selera pemilihan estetika pakaian dan gaya belanja antara kaum 

homoseksual dan heteroseksual. Fashion bagi informan terdapat kaitannya 

dengan gaya yang dianut oleh mereka seperti gaya androgini.  

2. Konsep diri pria gay saat ini sudah merasa nyaman dengan orientasi seksual 

nya mereka dan sebagian menyatakan fashion menjadi salah satu faktor 

dimana dirinya menjadi diri yang ideal. Dalam proses pembentukan 

identitas gay, para informan sudah berada dalam tahap coming out dengan 

identitas orientasi seksual yang menyimpang. Coming out adalah tahap 

dimana dirinya sudah menerima identitas sebagai gay dan mengungkapkan 

identitas seksual kepada orang lain khususnya orang-orang terdekat. 

Mayoritas kaum gay memperhatikan penampilan dan merawat diri mereka 

agar menarik perhatian sesama jenisnya serta mengaktualisasikan dirinya 

yang sesungguhnya. Selain itu, mereka ingin terlihat tampil beda ketimbang 
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pria heteroseksual dan ingin menjadi pusat perhatian dari lingkungan 

sekitar. Rata-rata mereka sudah merasa diterima dan dihargai oleh 

lingkungan terdekat, berbeda hal nya dengan lingkungan yang awam. Tidak 

jarang mereka pernah mengalami diskriminasi terkait gestur dan 

penampilannya. Meskipun para informan sudah menerima dan berdamai 

dengan diri nya saat ini yang menyimpang serta sadar bahwa tindakan 

tersebut dilarang dalam agama, mereka terpikirkan akan kembali ke jalan 

yang benar dan menikah dengan perempuan. 

3. Hubungan antara informan dengan keluarga mayoritas baik-baik saja, 

mereka menjawab untuk saat ini tidak adanya penolakan dari pihak keluarga 

khusus nya orang tua. Tetapi rata-rata mereka semua sudah terbuka dengan 

saudara sepupu terkait identitas nya. Para informan menduga orang tua 

mereka mengetahui hanya tidak ada tindakan lebih dari orang tua. Tetapi 

ada salah satu informan mengatakan adanya penolakan dan kekecewaan 

pada orang tua nya, tetapi ia menunjukan suatu kelebihan melalui karya dan 

prestasi yang ia tunjukan kepada keluarga. 

5.2 Implikasi 

5.2.1 Implikasi Akademik 

Penelitian ini merupakan sebuah kajian yang berusaha mengkaji 

komunikasi nonverbal yang terdapat pada fashion serta dikaitkan dengan 

pengalaman individu dalam memaknai fashion. Penelitian ini diharapkan 

menyumbang kajian lebih lanjut akan topik komunikasi nonverbal terutama 

mengenai konsep fashion dan identitas. 

 5.2.2 Implikasi Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana 

mengenai kaum gay, di mana keberadaannya yang belum sepenuhnya diterima oleh 

masyarakat dan adanya pandangan negatif terhadap penyimpangan orientasi 

seksual. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan pengalaman yang luas 

kepada masyarakat mengenai gay. Pemahaman ini diharapkan dapat mengubah 

pandangan negatif terhadap kaum gay. 
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5.3 Rekomendasi 

5.3.1 Rekomendasi Akademis 

Secara akademis, penelitian ini hanya memfokuskan pada komunikasi 

simbolik fashion dalam pembentukan identitas homoseksual pada pria gay feminim 

di kota Bandung. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai komunikasi 

simbolik fashion pada kaum gay lainnya ataupun pada identitas salah satu budaya 

lain. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat terus mengembangkan konsep 

komunikasi nonverbal khususnya pada pembahasan mengenai fashion. Di samping 

itu perlu juga dilakukan banyak penelitian mengenai konsep diri dan hubungan pria 

gay dengan keluarga di Indonesia.  

5.3.2 Rekomendasi Praktis 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

memberikan rekomendasi untuk beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian 

ini, khususnya pada kaum pria gay yang ada di Bandung. Melalui penelitian ini 

dapat diambil hikmah nya bahwa meski kita secara pribadi menilai diri kita 

bukanlah orang yang dengan mudahnya menilai orang lain dari segi penampilan 

luar saja, tetapi kita juga harus sadar bahwa ada banyak orang diluar sana yang 

menilai orang lain salah satunya dari penampilan luar. Karena itu cermatlah dalam 

memilih fashion apa yang akan dikenakan sesuai dengan tempat dan waktu yang 

tepat, karena fashion terbukti sebagai salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang 

sangat efektif.  

Selain itu, peneliti memberikan rekomendasi kepada lingkungan agar tidak 

permisif terhadap hal-hal yang dianggap tabu. Karena kejadian seperti ini bisa 

ditolong dan disembuhkan apabila adanya perhatian dan dukungan dari lingkungan 

kepada pria gay. Lebih lanjut, peneliti memberikan rekomendasi untuk keluarga 

informan agar memberikan arahan dan perhatian lebih lagi kepada sang anak. 

Karena selain adanya dukungan dan perhatian dari lingkungan sosial, keluarga 

adalah hal yang pertama dan utama untuk membentuk kepribadian yang baik bagi 

sang anak. Keluarga sangat berperan penting bagi diri dan biologis sang anak 

kedepannya.   

 


