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BAB 5  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Persepsi Orang Tua muda di Desa Kandangserang, Kabupaten Pekalongan 

Terhadap Konten LGBT di Media Sosial Tik Tok. 

 Orang tua mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap konten LGBT di 

media sosial Tik-Tok, di antara persepsinya yaitu menganggap tidak baik jika konten-

konten LGBT ada di media sosial terutama Tik-Tok karena takut dilihat serta ditiru oleh 

anaknya, ada juga persepsi orang tua yang acuh tak acuh dengan konten-konten LGBT di 

Tik-Tok karena menganggap bahwa media sosial bebas untuk mengekspresikan diri. 

Selain itu terdapat perbedaan persepsi dari orang tua dengan jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan. Orang tua dengan jenis kelamin laki-laki memiliki kategori pandangan 

bahwa LGBT merupakan penyuka sesama jenis, berbeda dengan orang normal, 

penyimpangan sosial, bertentangan dengan agama dan budaya. Respon yang dilakukan 

pun berbeda, seperti biasah saja, melewati, tidak follow, memberikan pengarahan. 

Sedangangkan orang tua dengan jenis kelamin perempuan menggap bahwa LGBT itu 

mengacu pada penyimpangan seksual. Respon yang diberikan pun beragam, risih/jijik, 

tidak menyukai, memblokir mereport, merampas handphone yang ketahuan mengakses, 

memarahi hingga memberikan masukan. Pada intinya orang tua tidak mendukung 

adanya aktivitas LGBT berupa konten di Tik-Tok ataupun di media sosial lainnya, karena 

memang seluruh aktivitas yang mengandung nilai LGBT sangat tidak bisa dibenarkan 

dalam sudut pandang apa pun.    

2. Langkah-langkah Orang Tua Muda Dalam Menyikapi Konten LGBT di Media 

Sosial Tik Tok.  

Orang tua mempunyai langkah-langkah yang berbeda-beda dalam menyikapi 

konten LGBT di media sosial Tik-Tok, di antaranya para orang tua memilih untuk 
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mengabaikan konten yang indikasinya mengandung nilai LGBT dan tidak membagikan 

konten tersebut ke media sosial yang lain karena bertentangan dengan agama. Terdapat 

kategorisasi langakah-langkah yang diberikan oleh orang tua berjenis kelamin 

perempuan dan laki-laki. Orang tua berjenis kelamin perempuan lebih banyak 

menerapkan langkah-langkah yang signifikan seperti, memblokir, mereport, 

melaporkan, pemberian sanksi yang tegas, penerapan UU serta membutuhkan bantuan 

dari pihak luar. Sedangkan orang tua dengan jenis kelamin laki-laki memiliki langkah-

langkah yaitu, selektif dalam memilih konten, memberikan arahan, penerapan UU untuk 

para kreantor serta sama dengan orang tua dengan jenis kelamin perempuan 

membutuhkan peran dari pemerintah atau pihak eksternal. Tidak sedikit juga orang tua 

yang memberikan pemahaman kepada keluarga mereka jika konten-konten seperti LGBT 

tidak layak untuk diakses. Pada dasarnya semua langkah-langkah yang dilakukan 

bertujuan untuk melindungi keluarga serta lingkungan sekitar. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian  dan kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa 

rekomendasi sebagai berikut : 

1 Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya  

Penelitian ini hanya memberikan informasi mengenai persepsi orang tua Desa 

Kandangserang, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan terhadap 

konten LGBT di media sosial Tik-Tok serta langkah-langkah yang mereka 

lakukan. Oleh sebab itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih menggali 

informasi mengenai pandangan atau persepsi dari pihak lain seperti mahasiswa, 

pemerintah dan yang lainya agar lebih spesifik mengenai tanggapan terhadap 

fenomena maraknya konten LGBT yang muncul sebagai konten di media sosial. 

2 Rekomendasi bagi Orang Tua 

Perlunya peran dari orang tua untuk lebih memaksimalkan pengawasan serta 

bimbingan terhadap anak-anaknya dalam mengakses media sosial. Karena media 

sosial sekarang ini menjadi salah satu platform yang digunakan oleh seluruh 

kalangan maupun elemen masyarakat dalam mengekspresikan dirinya. 

3 Rekomendasi bagi Masyarakat 

Sebenarnya masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk berekspresi 

khususnya di media sosial, namun ada beberapa hal yang perlu dibatasi untuk 

menjaga kondusifitas dalam bermasyarakat dan pertumbuhan nilai SDM, 

misalnya seperti konten yang mengandung nilai pornografi, LGBT, radikalisme, 

pencemaran nama baik dan kekerasan, maka dari itu sebagai pengguna media 

sosial yang cerdas kita harus benar- benar memanfaatkan fasilitas media sosial 

sebagai wadah untuk menyebarkan hal positif. 
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