BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian yang dilakukan mengenai
faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku seks menyimpang tokoh dan
perilaku seks menyimpang tokoh dan dalam novel The Upside of Unrequited untuk
menjawab rumusan masalah yang ditetukan. Maka penulis dapat menyimpulkan
bahwa:
1) Terdapat beberapa faktor yang mempengatuhi terjadinya perilaku seks
menyimpang, diantaranya ialah: faktor internal ialah faktor herediter atau
keturunan, tokoh Cassie berperilaku menyimpang yaitu lesbi karena Cassie
memiliki kedua ibu yang berhubungan lesbi yaitu Patty dan Nadine. Faktor
selanjutnya ialah faktor eksternal yang diantaranya ialah: tingkah laku seksual
yang menyimpang ini sudah diletakan pada pengalaman-pengalaman masa
kanak-kanak yang sangat muda; latar belakang familial dengan penyimpanganpenyimpangan seksual, homoseksualitas dikalangan keluarga dan lain-lain.
Perilaku lesbi tokoh Cassie didukung oleh Patty, ibunya, yang tidak
mempermasalahkan perilaku seks yang terjadi pada Cassie dan Cassie tumbuh
dan tinggal dengan kedua ibunya yaitu Patty dan Nadine yang hidup sebagai
pasangan lesbi, begitupun perilaku lesbi yang terjadi pada Patty tidak dilarang
dan tidak dipermasalahkan oleh ibunya sehingga Patty menjadi seorang
lesbian, dan faktor yang terjadi pada Cassie ialah dimana ia tinggal dan
dibesarkan dilingkungan dengan seks menyimpang, di mana ibunya, Patty
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adalah seorang lesbian dan hidup berdampingan dengan pasangan lesbiannya
Nadine dan memjadi dorongan bagi Cassie untuk berperilaku seks
menyimpang.
2) Perilaku seks menyimpang tokoh diantaranya ialah: Coming Out (Berkenalan),
dimulai dari tahap perkenalan Cassie dengan Mina, dan mereka mengenal satu
samalain, Cassie dan Mina saling mengetahui identitas seksual masing-masing
hingga akhirnya mereka berhubungan sebagai pasangan lesbi dan saling
memperkenalkan satu sama lain ke keluarga, teman, lalu mempublikasikan diri
mereka sebagai pasangan lesbi kepada publik. Sedangkan tahap perkenalan
tokoh Patty dan Nadine adalah saat mereka berstatus sebagai mahasiswa.
Relationship (Berhubungan), Tahap hubungan tokoh Cassie dan Mina ialah
mereka mulai berperilaku layaknya sebagai pasangan kekasih diantaranya ialah
memberi perhatian satu samalain, berpegangan tangan, berpelukan, berciuman.
Sedangkan tahap berhubungan yang dilakukan oleh Patty dan Nadine ialah
mereka berhubungan lesbi dan tinggal bersama dalam satu atap, lalu Patty dan
Nadine meresmikan hubungan mereka sebagai pasangan lesbi dengan
mengadakan acara pernikahan setelah disahkan nya pernikahan sesama jenis
oleh pemerinta. Raise Children (Memiliki anak), Nadine dan Patty ingin
menyempurnakan hubungan mereka seperti layaknya keluarga heteroseksual
ialah memiliki anak dengan cara melakukan donor sperma, Patty menggunakan
donor sperma untuk hamil dan memiliki anak kembar yaitu Cassie dan Molly,
begitupun Nadine menggunakan donor sprema yang sama untuk melahirkan
anak bernama Xapier.
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5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai perilaku seks
menyimpang dalam novel The Upside of Unrequited Karya Becky Albertalli,
penulis memberikan beberapa saran kepada para pembaca dan peneliti lainnya.
Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah:
1) Dengan adanya gambaran tokoh mengenai perilaku seks menyimpang akan
memudahkan pembaca dalam memahami isi cerita novel The Upside of
Unrequited. Dan dapat dijadikan referensi oleh pembaca apabila akan
melakukan penelitian sejenis.
2) Penelitian yang dilakukan dalam mengkaji perilaku seks menyimpang tokoh
dalam novel The Upside of Unrequited karya Becky Albertalli dibatasi hanya
dengan mengkaji faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku seks
menyimpang dan bagaimana perilaku seks menyimpang tokoh saja. Penelitian
dengan objek yang sama bisa dilakukan lebih jauh lagi mengenai aspek
lainnya.
3) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan hikmah dan pelajaran kepada kita
sebagai manusia agar berperilaku seks sewajarnya, menjauhi orang-orang atau
lingkungan yang menyimpang yang tidak seseuai norma dan nilai di
masyarakat.
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