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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Proses interaksi waria dengan keluarga diawali dengan keberanian informan 

untuk kembali kepada keluarga dengan kondisinya yang sudah menjadi waria. 

Informan membutuhkan waktu yang cukup lama hingga pada akhirnya dapat 

diterima oleh keluarganya. Informan WW selama 1,5 tahun, informan JM 

selama 1 tahun, dan informan TY selama 2 tahun. 

2. Kontak sosial yang terjadi pada informan WW adalah memperkenalkan 

kondisinya dengan mengenakan kostumnya ketika pulang ke rumah dan 

mengajak teman-temannya ke rumah. Kontak sosial yang terjadi pada 

informan JM adalah informan memutuskan untuk pulang ke rumah setelah 

beberapa tahun tinggal di kos. Kontak sosial yang terjadi pada informan TY 

adalah informan berusaha meyakinkan orang tua dan anggota keluarganya 

yang lain atas pilihan yang telah diambil. Dari ketiga informan komunikasi 

yang terjalin cukup intensif antara informan dengan anggota keluarga. 

Komunikasi seringkali terjadi ketika menonton tv, aktivitas bersih-bersih 

rumah,dan sharing dengan anggota keluarga. Dari ketiga informan partisipasi 

yang informan untuk keluarga adalah informan membantu dalam 

perekonomian keluarga. 
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3. Kendala yang muncul dalam proses interaksi dalam keluarga adalah, informan 

WW adalah orang tua masih merasa malu dengan kondisi informan. Informan 

JM orang tua sangat merasa kecewa dengan kondisi dan pilihan hidup 

informan menjadi seorang waria. Informan TY orang tua tidak mau merestui 

atas keputusan informan menjadi seorang waria. 

 

B. Manfaat 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka manfaat 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk informan, diharapkan informan mampu mengatasi rasa canggungnya 

sehingga ia mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki. Informan 

diharapkan berani terbuka dengan anggota keluarganya yang lain dan lebih 

sering bertukar pikiran dengan saudara-saudaranya. Informan tidak perlu lagi 

tinggal di kos, akan tetapi diharapkan bisa kembali ke rumah. 

2. Untuk keluarga, diharapkan keluarga lebih bisa menerima keberadaan waria 

dan bisa mengajak berpartisipasi dalam kegiatan rumah tangga sehingga waria 

tidaklah merasa terasing. Selain itu keluarga tetap terus berusaha menyadarkan 

bahwasanya pilihan menjadi waria adalah salah dimata agama dan norma 

sosial. 


