
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah dilakukan mengenai persepsi LGBT terhadap mahasiswa Universitas 

Mercu Buana Yogyakarta. Dari 99 mahasiswa yang menjadi responden dapat ditarik 

kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Persepsi mahasiswa terhadap adanya LGBT dalam situasi yang muncul pada 

waktu dan keadaan sosial tertentu yaitu 75% mahasiswa merasa tidak 

terganggu dengan adanya LGBT, 73% mahasiswa tidak membedakan gender, 

50% mahasiswa berpendapat LGBT tidak selalu dilihat dari ciri-ciri fisiknya 

dan 52% berpendapat LGBT dapat mempengaruhi kedupan sehari-hari. 

Artinya, persepsi mahasiswa terhadap LGBT biasa saja, meskipun sebagian 

mahasiswa menganggap LGBT mempengaruhi kehidupan. 

2. Persepsi mahasiswa terhadap adanya LGBT dalam pemersepsi yang 

berpengaruh pada sikap, motif, minat, dan pengalaman yaitu 69% mahasiswa 

tidak membedakan sikap terhadap LGBT, 87% mahasiswa tidak peduli status 

LGBT dan menghargai LGBT, 73% mahasiswa tidak tertarik dengan teman 

LGBT, dan 65% mahasiswa tidak menjalin hubungan dekat dengan LGBT. 



Yang artinya mahasiswa tidak peduli dengan LGBT karena itu bukan 

kehidupan mereka.   

3. Persepsi mahasiswa terhadap adanya LGBT pada suatu objek dilihat melalui 

gerakan, suara, ukuran, dan latar belakang yaitu 58% mahasiswa tidak peduli 

isu LGBT dan 71% mahasiswa tidak menjauhi LGBT, 57% teman LGBT 

tidak membawa isu LGBT dikelas, 77% LGBT bukan komunitas yang besar, 

dan 62% teman LGBT merupakan teman yang baik serta 65% kenangan 

buruk menjadi alasan LGBT. Yang artinya, mahasiswa memiliki persepsi 

yang baik.  

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil peneliti selama melakukan penelitian, maka peneliti dapat 

memberikan saran yang diantaranya sebagai berikut: 

1. Yang pertama, saran untuk mahasiswa yang ingin masuk ke dunia LGBT. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebagian besar 

mahasiswa tidak terlalu mempersalahkan isu LGBT. Namun apabila 

memang ingin masuk ke dunia LGBT sebaiknya didiskusikan dengan 

keluarga atau teman dekat terlebih dahulu. Agar tidak ada penyesalan 

dikemudian hari.  



2. Yang kedua, saran untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini 

memberikan informasi tentang persepsi LGBT terhadap mahasiswa 

Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. Bagi peneliti lain yang akan melakukan peneitian, 

dapat ditambahkan dengan menggunakan metode lainnya seperti 

wawancara sehingga data yang dikumpulkan semakin akurat.  
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