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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada 75 orang remaja laki-laki 

berorientasi homoseksual, berusia 12-23 tahun dan tergabung dalam 

komunitas X, diperoleh informasi bahwa remaja dengan status 

identitas achievement memiliki tingkat perceived wellness yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan responden dengan status identitas 

moratorium, foreclosure, dan diffusion. Penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa remaja dengan status identitas diffusion 

berpengaruh negatif terhadap kondisi perceived wellness individu 

tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik 

regresi linier sederhana. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa 

dimensi variabel status identitas berpengaruh cukup kuat terhadap 

variabel perceived wellness remaja homoseksual, namun jika dilihat 

secara rinci berdasarkan keempat kategori status identitas, tidak 

terdapat perbedaan nilai perceived wellness antara status identitas 

achievement, foreclosure, moratorium, dan diffusion. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka 

terdapat beberapa saran bagi beberapa pihak terkait tentang status 

identitas dan perceived wellness pada remaja, terutama remaja 

homoseksual yang tergabung dalam komunitas X. 

1. Bagi Remaja 

Remaja diharapkan untuk lebih mengembangkan diri dan 

berani mengeksplorasi berbagai macam aspek yang bernilai 

positif. Remaja juga diharapkan untuk berlatih dalam 

pengambilan keputusan secara mandiri, mempertimbangkan 

sisi positif dan negatif serta bertanggung jawab atas pilihannya 

tersebut. 
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2. Bagi Orang Tua 

Orang tua diharapkan untuk membimbing dan memberikan 

kesempatan pada remaja untuk menentukan suatu pilihan. 

Orang tua juga diharapkan untuk memperhatikan kondisi 

kesejahteraan remaja baik secara fisik maupun mental. 

3. Bagi Komunitas X 

Komunitas diharapkan untuk saling menjaga dan memahami 

masing-masing anggota, serta diharapkan untuk 

memperbanyak kegiatan positif agar dapat meningkatkan 

perceived wellness masing-masing anggotanya. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan hasil 

penelitian ini dengan menggali variabel lain yang lebih 

berpengaruh terhadap perceived wellness. Peneliti selanjutnya 

dapat menggunakan metode kualitatif atau campuran untuk 

menggali variabel lain dan mendapatkan data yang lebih 

mendalam. 

 


