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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil pembahasan bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan mengenai jenis cinta pada pasangan pria homoseksual masa dewasa 

awal yang sedang berpacaran di Kota Bandung, sebagai berikut :  

1. Sebanyak 46,67% pasangan pria homoseksual menghayati jenis cinta 

consumate love – consummate love. Sedangkan sebanyak 6,67%pasangan 

pria homoseksual menghayati jenis cinta nonlove – infatuated love. 

2. Jenis cinta consummate love – consummate love adalah jenis cinta 

individu dan pasangannya yang menghayati kesamaan kedekatan, saling 

berhubungan, keterikatan, serta berbagi dalam hubungan percintaan. 

Memiliki kekuatan akan keromantisan, ketertarikan fisik, sexual 

consummation. Memiliki keputusan untuk mencintai seseorang baik 

dalam jangka panjang maupun jangka pendek, mengenai komitmen untuk 

memelihara cinta itu sendiri. Sementara jenis cinta nonlove – infatuated 

love adalah jenis cinta individu dan pasangannya yang dimana individu 

kurang dapat menghayati adanya suatu kedekatan, ketertarikan fisik, dan 

keputusan untuk saling mencintai, sementara pasangannya hanya 

menghayati dengan cukup kuat terhadap ketertarikan fisik, sexual 

consummation terhadap individu yang sebagai pasangannya. 
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3. Faktor yang mempengaruhi yang cukup terlihat pada pasangan dengan 

jenis cinta consummate love – consummate love adalah faktor 

dependency on love dimana pasangan dengan jenis cinta ini satu sama 

lain memiliki penghayatan bahwa sumber ketergantungan di dalam suatu 

hubungan mereka adalah diri mereka sendiri. 

4. Sementara dependency on love pada pasangan dengan jenis cinta nonlove 

– infatuated love terdapat variasi, dimana individu dan pasangan merasa 

dependen itu berseumber dari dirinya sendiri tetapi juga orang lain 

(pasangannya) yang individu anggap sebagai dependency on love. 
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5. 2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti memberikan 

saran kepada selanjutnya untuk:  

5. 2. 1. Saran Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk peneliti lain yang ingin 

meneliti lebih jauh mengenai tipe cinta pada pasangan pria homoseksual masa 

dewasa awal yang sedang berpacaran di Kota Bandung dengan melihat faktor-

faktor yang menunjang dalam jenis cinta tersebut. Peneliti pun menyarankan agar 

dilakukan penelitian lain untuk lebih memperdalam mengenai jenis cinta pada 

kelompok sampel yang lain.  

 

5. 2. 2. Saran Praktis 

1. Memberikan pandangan atau persepsi kepada masyarakat luas bahwa 

pasangan pria homoseksual bukanlah suatu penyakit mental yang dapat 

mengganggu kesejahteraan sosial sehingga mengurangi peluang 

munculnya tekanan sosial. 

2. Bagi pria homoseksual yang memiliki jenis cinta yang berbeda disarankan 

agar lebih bisa memberikan usaha untuk dapat mensejahterakan 

pasangannya.  

3. Memberikan pandangan kepada keluarga yang mempunyai anggota 

keluarga pria homoseksual untuk lebih bisa menerima dan tidak 
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memberikan penilaian negatif terhadap anggota keluarga yang memiliki 

anggota keluarga pria homoseksual. 

 

 


