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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada dua pasangan gay, diketahui 

beberapa kesimpulan seperti di bawah ini: 

1. Latar belakang Bintang dan Soni  memiliki kesamaan dalam memulai 

kehidupan homoseksualnya yaitu hilangnya figur ayah dan 

pengalaman seksual pertama dengan sesama laki-laki, dan perasaan 

menyukai sesama jenis semenjak remaja.  

2. Pasangan Bintang dan Soni sudah menjalani hubungan percintaan 

selama tiga tahun dan sudah mulai tinggal bersama setelah menjalin 

hubungan selama tiga bulan. Dasar hubungan mereka adalah rasa 

saling percaya dan saling setia.  

3. Pada pasangan Bintang dan Soni terdapat pembagian peran yang 

terbentuk pada pasangan orientasi seksual sejenis yang memiliki 

komitmen marriage-like baik secara sadar ataupun tidak disadari. 

Bintang yang merasa seperti perempuan mendominasi peran domestik, 

perencanaan keuangan dan peran sosial, sedangkan peran karir dan 

produktifitas diemban oleh keduanya selama tiga tahun terakhir. Akan 

tetapi, selama dua bulan ini Sandi sedang tidak bekerja, sehingga peran 

karir juga didominasi oleh Bintang. Jadi bisa dikatakan bahwa Bintang 

mendominasi hampir semua fungsi peran yang ada, sedangkan Soni 
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yang seharusnya berperan sebagai ‘suami’ cenderung ‘kehilangan’ 

fungsi peran yang seharusnya ia jalankan saat 

4. Faktor-faktor yang menjadi dasar dalam pembagian peran pada 

Bintang dan Soni diantaranya adalah pola asuh orangtua, kontruksi 

gender konvensional dan sifat pribadi masing-masing subjek. 

Walaupun jenis kelamin tidak bisa dijadikan dasar pembagian peran 

pada pasangan homoseksual, tapi pembagian peran yang dilakukan 

oleh pasangan Bintang dan Soni merujuk pada pembagian peran yang 

dilakukan oleh pasangan heteroseksual konvensional. ini.  

5. Konflik yang dominan terjadi pada pasangan Bintang dan Soni adalah 

konflik mengenai perencanaan keuangan dan area intimasi dimana 

Bintang merasa Soni kurang memperhatikan dirinya dan lebih suka 

bermain game.  

6. Salah satu kelemahan pada pasangan homoseksual adalah terdapat satu 

peran yang tidak mungkin dijalankan pada pasangan homoseksual, 

yaitu peran reproduksi. Karena keduanya memiliki jenis kelamin yang 

sama otomatis tidak mungkin mereka bisa menjalankan peran 

reproduksi. Hal inilah yang juga menjadi alasan mengapa hubungan 

homoseksual dikatakan tidak memiliki masa depan.  
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B. Saran dan Rekomendasi  

1. Bintang dan Soni 

Pembagian peran pada pasangan Bintang dan Soni seharusnya bisa 

dijalankan lebih egaliter, karena keduanya memiliki jenis kelamin yang sama. 

Walaupun Bintang merasa lebih feminin tapi hal ini sebenarnya jangan 

mempengaruhi pembagian peran. 

2. Saran kepada pasangan heteroseksual 

Penelitian ini membuktikan bahwa pembagian peran pada pasangan 

tidak melulu berdasarkan jenis kelamin. Pasangan homoseksual menunjukan 

bahwa jenis kelamin tidak menjadi sebuah persoalan dalam membagi peran 

dalam pasangan. Sifat pribadi ternyata bisa dijadikan  dasar dari pembagian 

peran. Saat ini kita tidak bisa menutup mata bahwa masyarakat Indonesia 

masih memegang teguh budaya patriarki, dimana masih terdapat hirarki 

gender didalamnya bahkan hal ini juga berpengaruh pada pembagian peran 

pada pasangan homoseksual.   

Perempuan selalu menjadi pihak yang memiliki tanggung jawab peran 

yang lebih banyak dalam keluarga. Peran domestik, peran perencanaan 

keuangan dan peran hubungan sosial selalu dilekatkan pada perempuan, 

sedangkan laki-laki hanya dilekatkan pada peran karir dan produktifitas. 

Dengan adanya penelitian ini dihharapkan pembagian peran bisa menjadi 

lebih egaliter dan tidak selalu didasari hanya oleh jenis kelamin.  
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3. Saran dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa menjadikan penelitian 

ini sebuah studi komparasi pada pasangan heteroseksual, pasangan gay 

dan pasangan lesbian secara kualitatif. Hal ini akan membuat penelitian 

menjadi lebih kaya karena peneliti akan bisa membandingkan pembagian 

peran pasangan heteroseksual dan pasangan homoseksual secara langsung, 

bukan hanya dibandingkan dengan teori pembagian peran konvensional 

saja.  

 

 

 


