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Laki-laki yang bekerja sebagai karyawan di salon terkadang mendapatkan 

pertentangan dalam keluarga, masyarakat maupun dirinya sendiri, karena bekerja 

di salon yang seyogyanya merupakan pekerjaan yang dilakukan perempuan dan 

masih menjadi hal yang “tabu” untuk sebagian masyarakat apabila ada laki-laki 

yang bekerja di salon. Tujuan penelitian ini adalah; (1) Mengetahui faktor-faktor 

yang melatarbelakangi laki-laki bekerja di salon kecantikan di Kota Semarang, (2) 

Mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap laki-laki yang bekerja 

sebagai karyawan salon kecantikan di kota Semarang, (3) Mengetahui bagaimana 

laki-laki yang bekerja pada salon di Kota Semarang menanggapi stereotyping 

yang berkembang di masyarakat terhadap profesi sebagai karyawan salon 

kecantikan. 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi 

penelitian dilaksanakan di Salon Kecantikan yang ada di Semarang. Fokus 

Penelitian ini pada faktor-faktor yang melatarbelakangi laki-laki bekerja di salon 

kecantikan di Kota Semarang, dan bagaimana laki-laki yang bekerja pada salon di 

Kota Semarang menanggapi pandangan masyarakat terhadap profesinya sebagai 

pekerja salon. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori pilihan rasional Coleman 

dan konsep stereotipe gender. 

Laki-laki yang bekerja di salon dilatarbelakangi karena beberapa faktor 

yaitu faktor bakat yang dimiliki dan ketertariknnya terhadap dunia tata rambut. 

Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi keluarga dimana membuka usaha salon 

dan bekerja di salon penghasilannya menjanjikan. Faktor yang ketiga adalah 

faktor pendidikan dan rendahnya ketrampilan yang dimiliki, sehingga 

menyebabkan laki-laki merasa tidak mampu untuk bersaing di dunia kerja yang 

dibutuhkan di masyarakat. Faktor yang terakhir adalah pekerjaan di salon 

dianggap ringan. Stereotipee atau pelabelan yang diberikan oleh masyarakat 

kepada laki-laki yang bekerja di salon ada yang bersifat negatif dan juga ada yang 

positif. Bentuk pelabelan negatif yang diberikan, yaitu laki-laki dianggap banci 

dan dianggap mempunyai orientasi seksual yang menyimpang atau homosexsual. 

Bentuk pandangan positif  yang diberikan yaitu laki-laki ternyata juga tidak kalah 

terampil dengan perempuan ketika bekerja di salon kecantikan dan ternyata tidak 

semua laki-laki yang bekerja di salon kecantikan berperilaku seperti banci atau 

homosexsual tetapi laki-laki yang bekerja di salon kecantikan tetap 

mempertahankan sisi maskulinitasnya dilihat dari kenampakan fisik. Laki-laki 



 

 

ix 

 

yang bekerja di salon dalam menanggapi pandangan negatif dari masyarakat 

bersikap cuek dan biasa saja. Laki-laki yang bekerja di salon kecantikan juga tetap 

menunjukkan sisi maskulinitasnya ketika bekerja dan ketika berada di tengah-

tengah masyarakat. 

Saran : (1) Bagi pemilik salon dan masyarakat tidak membeda-bedakan 

pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, melainkan bisa memandang suatu pekerjaan 

berdasarkan keterampilan atau kemampuan yang dimiliki. (2) Bagi pemerintah 

diharapkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahan 

tentang gender terutama dalam hal pekerjaan agar dapat mengurangi stereotipe 

yang bersifat negatif masyarakat terhadap laki-laki yang bekerja di salon. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tuhan menciptakan manusia menjadi dua jenis kelamin (sex) yaitu laki-

laki dan perempuan. Pembagian jenis kelamin tersebut ditentukan secara 

biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, laki-laki memiliki 

jakun, penis, serta dapat memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki 

payudara, rahim, dan memproduksi sel telur. Perbedaan tersebut adalah sebuah 

ketentuan biologis yang tidak dapat dipertukarkan atau sering disebut sebagai 

kodrat (Fakih, 2012:8). 

Istilah sex memiliki perbedaan arti dengan istilah gender, gender adalah 

suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam 

hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan 

perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Secara umum istilah gender 

digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan perempuan dari 

segi sosial budaya, sedangkan istilah sex digunakan untuk mengidentifikasi 

perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Pengertian gender 

lebih menekankan pada aspek maskulinitas (masculinity) atau feminitas 

(femininity) seseorang (Mubarak, 2009:253). 

Gender memiliki perbedaan-perbedaan bentuk antara satu masyarakat 

dengan masyarakat lain, karena norma-norma, adat istiadat, kepercayaan, dan 

kebiasaan masyarakat yang berbeda. Gender berubah dari waktu ke waktu 
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karena adanya perkembangan yang mempengaruhi nilai dan norma, sehingga 

munculah istilah stereotipe gender. Secara umum stereotipe adalah pelabelan 

atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu (Fakih, 2012:16). Stereotipe 

gender menimbulkan adanya anggapan tentang bagaimana memperlakukan 

jenis kelamin tertentu, namun belum tentu sesuai dengan yang sesungguhnya. 

Misalnya, perempuan lemah sedangkan laki-laki kuat tetapi pada kenyataannya 

tidak semua perempuan lemah, dan tidak semuanya laki-laki kuat. Secara 

sosial, gender menimbulkan adanya perbedaan dalam segala segi kehidupan, 

baik itu dalam bidang pergaulan, mata pencaharian, politik, dan lain 

sebagainya. 

Susunan tubuh perempuan (kodrat) menyebabkan perempuan memiliki 

tugas tertentu, begitu juga laki-laki. Kenyataannya, perbedaan secara fisik 

antara laki-laki dan perempuan bersifat relatif atau tidak pasti bahwa 

perempuan tidak mampu melakukan pekerjaan berat, laki-laki juga banyak 

yang menyukai pekerjaan yang halus atau lembut (Mubarak, 2009:272). 

Menurut Budiman (1985:1), pembagian kerja secara seksual seperti itu 

sebenarnya telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Sejak jaman dahulu laki-

laki memunyai tugas untuk mencari makan untuk keluarganya, seperti berburu 

binatang sedangkan pada masa sekarang laki-laki bekerja untuk kebutuhan 

keluarganya.Inilah pembagian kerja yang diatur oleh alam untuk menciptakan 

kehidupan manusia yang beradab. Namun pada era globalisasi seperti sekarang 

ini, telah banyak perempuan yang melakukan pekerjaan laki-laki sebagai 

pencari nafkah, sebaliknya laki-laki juga telah banyak yang mengerjakan 
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aktivitas perempuan dalam rumah tangga. Oleh karena jenis pekerjaan itu bisa 

dipertukarkan dan tidak bersifat universal, maka seharusnya tidak jadi masalah 

ketika memilih suatu jenis pekerjaan tertentu selama pekerjaan tersebut dirasa 

mampu dikerjaan baik oleh perempuan maupun laki-laki, karena segala hal 

yang dapat dipertukarkan termasuk pekerjaan bukanlah kodrat melainkan 

gender. 

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini realitasnya mulai berubah, 

banyak dijumpai perempuan yang melakukan pekerjaan yang dulunya hanya 

dilakukan oleh laki-laki, contohnya ada perempuan yang menjadi tukang ojek, 

juru parkir, bahkan supir angkot yang tentunya membutuhkan kekuatan fisik. 

Di sebuah berita online pernah dimuat “Fenomena Tukang Ojek Wanita di 

Rekrutmen Go-Jek”. Berita ini berisi tentang fenomena yang terlihat dalam 

rekrutmen besar-besaran yang diadakan Go-Jek. Meski tetap didominasi kaum 

pria, tak sedikit di antara para pelamar driver Go-Jek terlihat wanita, beberapa 

di antaranya banyak juga yang masih muda belia (detik.com, 2015). Adapula 

berita lain “Gadis 19 Tahun Lahirkan Ojek Syar‟i khusus untuk perempuan” di 

mana Evi Adriani sang penggagas ide ojek syar‟i menyebutkan selama ini jasa 

ojek dijalankan oleh laki-laki dan tidak bisa dimanfaatkan perempuan yang 

tidak mau naik motor selain dengan muhrimnya. Selain itu, banyak perempuan 

yang tidak bisa naik motor (kompas.com, 2015). Hal ini menunjukan bahwa 

media juga masih menganggap pekerjaan sebagai tukang ojek dianggap kurang 

cocok dilakukan oleh kaum perempuan, sehingga menarik perhatian publik 

sampai-sampai dimuat dalam berita. 
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Bagaimana dengan kaum laki-laki, sebaliknya banyak pekerjaan 

perempuan yang juga dilakukan oleh laki-laki misalnya, di rumah sakit 

terdapat perawat laki-laki, selain itu ada desainer laki-laki, dan juga koki laki-

laki. Pekerjaan lain yang menurut masyarakat lebih cocok dilakukan oleh 

perempun tetapi kenyataannya juga dilakukan laki-laki adalah sebagai 

karyawan salon. Salon itu sendiri merupakan bentuk usaha yang berhubungan 

dengan perawatan kosmetika seperti make-up, wajah, dan perawatan yang 

berhubungan dengan penataan rambut yang mencakup; pemotongan rambut, 

pewarnaan rambut, pencucian rambut yang dilanjutkan dengan hair styling 

seperti blow dry dan catok, pelurusan atau pengeritingan rambut permanen 

(rebonding, smoothing dan perming), hair extenstion, penataan rambut seperti 

sanggul variasi, di mana masyarakat mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan 

yang ada di salon lebih cocok jika dilakukan oleh perempuan, tetapi tidak 

untuk saat ini di mana sering dijumpai adanya laki-laki yang mulai menggeluti 

bidang pekerjaan sebagai karyawan salon.  

Terjunnya laki-laki bekerja sebagai karyawan salon tidak selalu mendapat 

pandangan yang positif dari lingkungan dan masyarakat. Asumsi bahwa bekerja 

di salon lebih cocok dilakukan oleh perempuan pada hakikatnya merupakan 

stereotip yang ada dalam masyarakat yang mengatakan bahwa laki-laki itu 

adalah makhluk yang kuat, sedangkan pekerjaan sebagai karyawan salon 

membutuhkan keuletan, kesabaran, dan ketelatenan dan berhubungan dengan 

kecantikan di mana hal-hal tersebut menurut masyarakat diidentikkan dengan 

kaum perempuan. Stereotip yang ada di dalam masyarakat mengatakan bahwa 
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laki-laki itu kuat dan perempuan itu lemah lembut, masyarakat akhirnya 

membeda-bedakan pekerjaan mana yang cocok dilakukan oleh laki-laki dan 

mana yang cocok dilakukan oleh perempuan. 

Keadaan di mana laki-laki bekerja sebagai karyawan salon mendapat 

banyak pertentangan dan problem yang berasal dari dalam keluarga maupun 

masyarakat. Stereotip yang berkembang dalam masyarakat masih menganggap 

bahwa laki-laki pada hakikatnya harus memilih pekerjaan yang bersifat 

maskulin, sedangkan laki-laki yang bekerja sebagai karyawan salon yang 

seyogyanya merupakan pekerjaan untuk perempuan masih menjadi hal yang 

“tabu” untuk sebagian masyarakat. Kenyataannya saat ini banyak salon yang 

mempekerjakan laki-laki sebagai karyawannya. 

Fenomena laki-laki yang bekerja sebagai karyawan salon tentunya 

memunculkan pertanyaan dalam masyarakat tentang, bagaimana bisa seorang 

laki-laki yang dianggap mempunyai watak keras mengerjakan sebuah pekerjaan 

perempuan. Fenomena tersebut menjadi wajar ketika melihat adanya 

perkembangan zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi yang 

akhirnya menuntut seseorang untuk bisa melakukan pekerjaan apapun. Setiap 

masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai fenomena 

tersebut baik pandangan negatif maupun positif. 

 Bentuk pandangan negatif yang dilontarkan oleh masyarakat terhadap 

laki-laki yang bekerja sebagai karyawan salon antara lain ada yang masih 

beranggapan bahwa laki-laki yang bekerja di salon memiliki sifat seperti 

perempuan atau disebut banci ada juga yang mengatakan ngondek, dan 
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memunyai orientasi seksual yang menyimpang, tetapi ternyata hal tersebut 

tidak selamanya benar, berdasarkan penelitian awal yang dilakukan penulis, 

ternyata banyak laki-laki yang bekerja di salon tetap mempertahankan sifat 

laki-lakinya dan bahkan ada yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak. 

Laki-laki memilih bekerja sebagai karyawan salon tentunya dengan berbagai 

alasan yang menyebabkan mereka akhirnya memilih pekerjaan tersebut menjadi 

pekerjaan utama mereka. Meskipun pada akhirnya akan menimbulkan persepsi 

atau pandangan, baik positif maupun negatif di masyarakat, maupun keluarga, 

di mana hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi laki-laki dalam 

menjalankan profesi sebagai karyawan salon. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk  

melakukan penelitian dengan judul “STEREOTIPE DAN PILIHAN LAKI-

LAKI YANG BEKERJA SEBAGAI KARYAWAN SALON KECANTIKAN 

DI KOTA SEMARANG”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, masalah 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1.2.1 Faktor apa yang melatarbelakangi laki-laki yang ada di Kota Semarang 

bekerja di salon kecantikan? 

1.2.2 Bagaimana pandangan masyarakat terhadap laki-laki yang bekerja 

sebagai karyawan salon kecantikan di Kota Semarang? 
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1.2.3 Bagaimana laki-laki yang bekerja di salon menanggapi stereotyping 

yang berkembang di masyarakat terhadap profesinya sebagai karyawan 

salon kecantikan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan: 

1.3.1 Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi laki-laki bekerja di 

salon kecantikan di Kota Semarang. 

1.3.2 Mengetahi bagaimana pandangan masyarakat terhadap laki-laki yang 

bekerja sebagai karyawan salon kecantikan di Kota Semarang. 

1.3.3 Mengetahui bagaimana laki-laki yang bekerja di salon menanggapi 

stereotyping yang berkembang di masyarakat terhadap profesinya 

sebagai karyawan salon kecantikan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Selain memunyai tujuan penelitian ini diharapkan dapat memunyai 

manfaat. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat berupa 

manfaat secara teoritis dan secara praktis. Berikut ini uraian mengenai manfaat 

penelitian ini: 
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1.4.1 Secara teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1.4.1.1   Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan 

memberi konstribusi empirik terhadap Studi Sosiologi Gender 

mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi laki-laki bekerja 

sebagai karyawan salon kecantikan. 

1.4.1.2   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bacaan bagi yang akan 

melakukan penelitian sejenis. 

1.4.1 Secara praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1.4.2.1   Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat      

memberikan informasi tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi 

laki-laki bekerja sebagai karyawan salon kecantikan. 

1.4.2.2   Dapat dijadikan acuan awal bagi mahasiswa untuk melakukan 

penelitian lanjutan dan menganalisis mengenai problematika yang 

dihadapi pekerja salon laki-laki akibat stereotipe yang berkembang di 

masyarakat. 

1.4.2.3   Dapat dijadikan acuan awal bagi pemerintah untuk memberikan 

sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman tentang gender 

terutama dalam hal pekerjaan. 
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1.5 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami 

istilah dalam judul penelitian ini serta untuk memberikan ruang lingkup objek 

penelitian agar tidak terlalu luas. Untuk itu peneliti menjelaskan beberapa 

istilah yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1.5.1 Stereotipe 

Stereotipe adalah pelabelan atau penandaan yang diberikan kepada laki-

laki dan perempuan. (Fakih, 2012:16). Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal 

lemah lembut, cantik, emosional, keibuan, nrimo, manut, tidak neka-neka 

sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. 

Stereotipe yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelabelan yang 

diberikan masyarakat kepada laki-laki yang bekerja di salon kecantikan. 

1.5.2 Karyawan 

Karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaganya 

(fisik dan pikiran) kepada suatu perusahaan dan memperoleh balas jasa yang 

sesuai dengan perjanjian (Hasibuan, 2007:117). 

Karyawan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang berjenis 

kelamin laki-laki, di mana mereka bekerja di salon kecantikan, menjadi hair 

stylist dan juga memberikan pelayanan perawatan rambut dan wajah untuk para 

pelanggannya. 

1.5.3 Bekerja 

Menurut Brown (dalam Anoraga, 2009:1), bekerja adalah penggunaan 

proses mental dan fisik dalam mencapai beberapa tujuan yang produktif. Istilah 
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bekerja umumnya digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan 

sebuah karya bernilai imbalan dalam bentuk uang bagi seseorang. Pekerjaan 

yang dijalani seseorang dalam kurun waktu yang lama disebut sebagai karir. 

Seorang karyawan dapat dinyatakan sebagai seseorang yang sedang bekerja, 

karena melakukan sebuah pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud bekerja adalah pekerjaan yang 

dilakukan oleh karyawan salon laki-laki, yang memberikan jasa terhadap 

pelanggannya dibagian kecantikan maupun perawatan rambut. 

1.5.4 Salon Kecantikan 

Salon kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk kesehatan rambut, 

kulit, dan tubuh dengan perawatan secara manual, preparatif, aparatif, dan 

dekoratif baik modern maupun tradisional tanpa tindakan operasi (Hakim, 

2001:169). 

Salon yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salon yang 

mempekerjakan laki-laki sebagai karyawannya dan memberikan jasa terapi dan 

perawatan rambut terhadap pelanggan baik itu perempuan maupun laki-laki. 

Akan tetapi, dalam penelitian ini salon yang dimaksud adalah salon yang 

memiliki jumlah pelanggan yang didominasi oleh kaum perempuan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai gender bukanlah kali pertama dilakukan, beberapa 

penelitian telah dilakukan tetapi dengan subjek kajian, teori atau konsep dan 

metode yang berbeda. Penelitian dilakukan dengan fokus dan fenomena yang 

berbeda sehingga memperoleh hasil yang berbeda. Berbagai penelitian yang 

sudah dilakukan dapat digunakan untuk membandingakan dengan penelitian 

yang penulis lakukan. Penelitian yang relevan dan menjadi kajian pustaka 

dalam penelitian ini, diantaranya: 

Penelitan pertama, dilakukan oleh Anumaka (2013) dalam jurnal tentang 

Gender And Work-Productivity of Academic Staff In Selected Private 

Universities In Kampala City, Uganda. Subjek penelitian pada penelitian ini 

adalah staf akademik baik laki-laki maupun wanita di Universitas Kota 

Kampala di Uganda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuantitatf. Penelitian ini mencoba menjelaskan tingkat produktivitas 

kerja antara staf akademik laki-laki dan wanita dan menyelidiki pengaruh 

gender pada staf atau produktivitas karyawan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa produktivitas kerja tidak secara signifikan berbeda antara karyawan laki-

laki maupun perempuan dilihat dari ketepatan waktu sebagai ukuran 

produktivitas kerja. Ada sedikit perbedaan dalam produktivitas suatu pekerjaan 

antara laki-laki dan wanita. Penelitian ini menunjukan bahwa laki-laki lebih 



12 

 

 

 

tepat waktu dari perempuan. Pengusaha harus mempertimbangkan kemampuan 

karyawan untuk bekerja  agar sesuai dengan apa diharapkan oleh perusahaan. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungannya antara jenis kelamin 

dengan produktivitas kerja. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

terletak pada tema pembahasan yang sama-sama membahas tentang gender 

yang dikaitkan dengan pekerjaan, sedangkan perbedaan penelitian yang 

dilakukan terletak pada metode dan fokus penelitian. Fokus penelitian yang 

dilakukan dalam jurnal ini menjelaskan bahwa penelitian ini ingin 

menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap produktifitas 

kerja. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan 

pada kemampuan seorang laki-laki yang memilih bekerja sebagai karyawan 

salon, dimana salon itu sendiri identik dengan pekerjaan perempuan. 

Penelitian kedua, dilakukan oleh Myres (2010) dalam jurnal tentang An 

Exploration of Gender-Related Tensions for Male Social Workers in the Irish 

Context. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pekerja sosial laki-laki 

yang berada di Irlandia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Penelitian ini melihat apakah laki-laki membedakan 

kualitas feminin yang ada dipekerjaan sosial, serta mengeksplorasi persepsi 

mereka tentang kualitas apa yang mereka bawa kepekerjaan sosial. Penelitian 

ini melihat bagaimana laki-laki menghadapi dirinya sebagai seorang yang 

maskulin, feminin, aspek pekerjaan sosial dan jenis kelamin mereka, serta 

bagaimana mereka bisa  menghadapi suatu pekerjaan. Penelitian ini juga 
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melihat bagaimana gagasan pekerjaan sosial yang terdiri dari spesifik kualitas 

feminin. Penelitian ini menggeser wacana yang berlaku mengenai kualitas laki-

laki yang jauh dari stereotip tradisional sehingga laki-laki bisa lebih dihargai 

dan dapat menunjukan kualitas mereka ketika bekerja agar terlihat baik. 

Penelitian ini menggambarkan bahwa pekerja sosial laki-laki cukup nyaman 

dalam prakteknya mereka menemukan diri mereka sendiri, sehingga mereka 

dapat menghargai pekerjaanya secara langsung dan menyesuaikan diri dengan 

pekerjannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien. Penelitian ini juga 

mengidentifikasi bahwa beberapa pekerja sosial laki-laki memposisikan diri 

sebagai 'berbeda' dengan laki-laki 'khas' sesuai dengan yang di stereotipkan 

oleh masyarakat, dan yang tampaknya penting adalah untuk mendukung 

kemampuan mereka agar dapat melakukan pekerjannya dengan nyaman dan 

aman.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

terletak pada tema pembahasan yang sama-sama membahas tentang gender 

yang dikaitkan dengan pekerjaan, sedangkan perbedaan penelitian yang 

dilakukan terletak pada hasil penelitian. Hasil penelitian dalam jurnal 

menunjukkan bahwa laki-laki yang bekerja dipekerjaan sosial memposisikan 

dirinya sesuai apa yang diinginkan oleh klien, dimana pekerjaan sosial 

menuntut seorang laki-laki untuk memiliki sifat-sifat „berbeda‟ dengan laki-laki 

„khas‟ sesuai apa yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Sedangkan hasil 

penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa laki-laki yang bekerja di 



14 

 

 

 

salon tidak harus mengalami perubahan sifat maupun fisik, tetapi tetap 

mempertahankan sisi maskulinitasnya ketika bekerja.  

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Khalet (2014), dalam jurnal membahas 

tentang kesetaraan gender satpam perempuan dalam menjaga keamanan (studi 

kasus di Universitas Gadjah Mada). Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif, dengan subjek penelitiannya yaitu satpam perempuan, 

satpam laki-laki, dan pengambil kebijakan mengenai satpam di Universitas 

Gadjah Mada. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep gender 

dan teori pilihan rasional. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan 

pembagian kerja antara satpam laki-laki dan perempuan dalam hal kerja dan 

penempatan lokasi pembagian kerja, ini disebabkan karena adanya stereotipe 

bahwa pekerjaan satpam itu adalah pekerjaan laki-laki yang memerlukan tenaga 

kuat, sedangkan perempuan ditempatkan pada bagian yang dianggap 

memerlukan kelembutan dan ketelatenan. Hasil penelitian juga menunjukkan 

bahwa satpam perempuan masih mengalami tindakan yang sewenang-wenang 

yang menyebabkan terjadinya pelecehan di tempat kerja. Pelecehan tidak 

dilakukan oleh rekan kerja tetapi oleh mahasiswa. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis 

terletak pada metode, yang sama-sama menggunakan metode kualitatif. Selain 

itu, penulis juga akan menggunakan konsep gender dalam pisau analisis. 

Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

penulis terletak pada fokus kajiannya, dimana penulis lebih menekankan pada 
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pandangan karyawan salon laki-laki dalam memaknai pandangan masyarakat 

terkait profesinya sebagai karyawan salon. 

Penelitian keempat, dilakukan oleh Anastasia (2012) dalam skripsi 

tentang pandangan laki-laki terhadap perempuan yang bekerja di SPBU BBM, 

studi kasus di SPBU di kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan subjek penelitiannya 

yaitu orang-orang yang bekerja dan berada di lingkungan SPBU BBM. 

Penelitian ini dianalisis menggunakan konsep gender. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Anastasia yaitu terdapat perbedaan pandangan laki-laki tentang 

perempuan yang bekerja di SPBU, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. 

Laki-laki yang setuju jika ada perempuan yang bekerja sebagai operator SPBU 

dengan alasan karena menurut pandangan laki-laki, saat ini perempuan sudah 

setara dengan laki-laki dalam hal pekerjaan, selain itu perempuan lebih bagus 

dalam hal pelayanan serta sulitnya mencari pekerjaan yang layak dengan upah 

yang pantas. Sedangkan laki-laki yang tidak setuju memberikan argumen 

bahwa perempuan hanya dijadikan bahan komiditi komersil. Pekerjaan sebagai 

operator SPBU termasuk pekerjaan kasar dan berat, sehingga tidak cocok untuk 

perempuan. Pegawai SPBU perempuan juga ternyata mengalami masalah 

dalam pekerjaanya, masalah-masalah yang sering dialami oleh pegawai SPBU 

perempuan adalah Perkataan kasar dari pengunjung. Pemberian beban kerja 

yang terkadang terasa berat, adanya cibiran dari lingkungan sekitar tentang 

pekerjaan yang mereka geluti serta perlakuan yang terkadang kurang baik dari 

pengunjung laki-laki. 



16 

 

 

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis 

terletak pada metode yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan metode 

kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

penulis terletak pada fokus kajiannya, penulis lebih menfokuskan pada hal-hal 

yang melatarbelakangi keputusan laki-laki bekerja di salon.  

Penelitian kelima, ini dilakukan oleh Pamungkas (2013) dalam skripsi 

tentang sisi maskulinitas ditinjau dari penampilan fisik serta fashion boyband 

Super Junior, Big Bang, dan 2PM dalam video musik mereka selaku objek 

penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis isi kuantitatif. Penelitian ini menggunakan konsep gender yang lebih 

mengarah pada konsep tentang maskulinitas. Berdasarkan penelitian dan 

analisis isi yang telah dilakukan terhadap video musik pada video musik Super 

Junior, Big Bang, dan 2PM, peneliti mencapai beberapa kesimpulan bahwa: (1) 

Ketiga boyband merepresentasikan diri mereka lebih mengarah kepada sosok 

laki-laki baru, yaitu metrosexual. Kendati demikian, mereka tidak secara 

langsung meninggalkan seluruh sisi maskulinitas tradisional mereka, seperti 

masih seringnya mereka mengenakan pakaian yang simpel, berwarna gelap, 

dan memiliki tubuh yang atletis. (2) Body image pada boyband  dianggap masih 

menjadi bagian yang dianggap penting, mengingat ketiga boyband memiliki 

anggota-anggota yang bertubuh atletis, dan menampilkannya dalam video 

musik mereka. (3) Kontradiksi antara wajah yang mulus terawat dan cenderung 

memperlihatkan sisi feminim mereka dengan bentuk tubuh atletis yang 

dianggap sebagai simbol kekuatan masih sering dijumpai pada video musik 
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yang mereka miliki. (4) Konstruksi maskulinitas sudah bergeser menuju ke arah 

yang lebih mendekati arah feminitas. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis 

terletak pada kajian, yang sama-sama fokus membahas tentang sisi maskulinitas 

yang masih dipertahankan oleh karyawan salon laki-laki. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus, dimana 

penelitian sebelumnya melihat maskulinitas pada diri laki-laki yang berprofesi 

sebagai entertainer, sedangkan penulis lebih menfokuskan pada sisi 

maskulinitas karyawan laki-laki yang bekerja di salon.   

Penelitian yang keenam dilakukan oleh Shintya (2009), dalam jurnal 

membahas tentang penelitian semiotik terhadap iklan baliho di kota Semarang. 

Penelitian Shintya menggunakan enam buah iklan di mana pada iklan tersebut 

terlihat laki-laki melakukan pekerjaan yang diidentikan dengan kaum 

perempuan. Fokus penelitian Shintya terhadap iklan baliho untuk mendapatkan 

deskripsi iklan yang mendetail berupa elemen visual apa saja yang ada dalam 

iklan tersebut yang mempresentasikan ideologi gender. Dari sekian banyak 

iklan yang beredar di masyarakat, mulai muncul iklan-iklan yang mengangkat 

kesetaraan gender, walaupun jumlahnya belum begitu banyak. Iklan-iklan ini 

menggambarkan adegan-adegan yang “tidak biasa” dan tidak umum terjadi 

dalam masyarakat. Iklan-iklan ini menampilkan sosok laki-laki yang 

mengerjakan pekerjaan domestik atau pekerjaan yang biasa dilakukan dalam 

masyarakat yang masih berpegang pada tradisi patriarki. Tokoh laki-laki dalam 

iklan ini digambarkan sedang mengurus anak, mengantarkan anak ke sekolah, 
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memasak di dapur, dan menghidangkan masakan untuk anak-anak mereka. 

Iklan-iklan tersebut mengajarkan konsep baru, yaitu peran laki-laki dan 

perempuan sebenarnya bisa dipertukarkan dan berubah dari waktu ke waktu 

sesuai kebutuhan, misalnya perempuan tampak tegas dan rasional, sebaliknya 

laki-laki bisa emosional, ramah, dan lemah lembut. Perempuan bisa menjadi 

bos dikantor, laki-laki pun tidak masalah bila harus mengasuh bayi, 

memandikan, mengganti popok, memasak, mengepel lantai, dan aktivitas 

domestik lainnya. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis 

terletak pada kajian, yang sama-samamembahas tentang kesetaraan gender. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak 

pada metode, dimana penelitian sebelumnya menggunakan analisis semiotika, 

sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data 

yang lebih mendalam. 

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, penulis menemukan persamaan 

dari penelitaan tersebut yaitu, metode yang digunakan adalah metode kualitatif 

dengan pembahasan tentang gender. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang 

akan dilakukan adalah penulis ingin lebih mengetahui tentang stereotipe gender 

yang di alami oleh jenis kelamin laki-laki. Penulis ingin mengungkap bahwa 

pekerjaan yang umunya biasa dilakukan oleh perempuan juga bisa dilakukan 

oleh laki-laki. 

Penelitian kali ini bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan tentang 

faktor-faktor yang melatarbelakangi laki-laki bekerja sebagai karyawan salon. 
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Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan 

menjadi penelitian awal yang mengungkap tentang bentuk ketidakadilan yang 

dirasakan oleh kaum laki-laki yang berkerja di salon akibat stereotipe yang 

berkembang di masyarakat. Namun, penelitian tetap bermaksud untuk 

menambah dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait 

dengan kajian gender. 

 

2.2 Landasan Konseptual dan Landasan Teoritik 

2.2.1  Gender Stereotip 

Gender adalah suatu konsep yang selalu berusaha membicarakan 

masalah-masalah sosial laki-laki dan perempuan secara imbang (Astuti, 

2011:1). Gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan 

karena dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Karena konstruksi tersebut 

berlangsung secara terus-menerus dan di langgengkan dalam berbagai pranata 

sosial, maka seolah-olah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan 

tersebut “merupakan sesuatu yang dimiliki oleh keduanya”. Misalnya, bahwa 

perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, keibuan, nrimo, manut, 

tidak neka-neka sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. 

Hal semacam ini menyebabkan pembentukan stereotip atau pelabelan atas 

jenis kelamin laki dan perempuan. Secara umum stereotipe adalah pelabelan 

atau penandaan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan (Fakih, 

2012:16). Stereotipe gender menimbulkan adanya anggapan tentang bagaimana 

memperlakukan jenis kelamin tertentu, namun belum tentu sesuai dengan yang 
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sesungguhnya. Misalnya saja pernyataan bahwa laki-laki itu kuat, kasar, dan 

rasional sedangkan perempuan lemah, lembut dan emosional, itu sama sekali 

bukan ketentuan yang berasal dari (kodrat) Tuhan, melainkan suatu pembedaan 

yang disosialisasikan melalui sejarah yang panjang (Fakih, 1996:158). Karena 

dalam kenyataannya ada perempuan yang kasar dan kuat dan rasional, 

sementara tidak sedikit laki-laki yang lembut, lemah dan emosional. Pembagian 

yang telah ditentukan oleh Tuhan dan tidak bisa ditukarkan antara laki-laki dan 

perempuan itu disebut pembagian seksual, sedangkan setiap pembagian peran, 

sifat maupun watak perempuan dan laki-laki yang bisa dipertukarkan adalah 

pembagian yang dimaksud dengan gender tersebut. Sebenarnya ciri atau sifat 

itu sendiri merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki 

yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada perempuan yang kuat, 

rasional, perkasa, tanpa harus saling bertukar jenis kelamin. Perubahan sifat-

sifat yang dikonstruksikan pada laki-laki dan perempuan tersebut dapat berubah 

dari tempat ke tempat lain, dari waktu ke waktu, dan dari masyarakat yang 

berbeda. Jadi, semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan 

perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat 

lainnya, itulah yang dikenal dengan konsep gender.  

Gender sesungguhnya berkaitan erat dengan proses keyakinan bagaimana 

seharusnya laki-laki dan perempuan diharapkan untuk berpikir dan bertindak 

sesuai dengan ketentuan sosial dan budaya dimana mereka berada. Peran yang 

menentukan terjadinya pembedaan tersebut adalah terdapat pada aturan  

masyarakat itu sendiri bukan karena perbedaan biologi. Masyarakat sebagai 
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suatu kelompok yang menciptakan perilaku pembagian gender tersebut mampu 

menentukan karena berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai keharusan 

untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan, dan pada akhirnya 

keyakinan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, melalui  

proses dengan penuh negosiasi, resistensi maupun dominasi. Lama-lam warisan 

tentang pembagian gender itu dianggap sebagai alamiah, normal, kodrat Tuhan, 

sehingga bagi yang akan memulai melanggar keyakinan itu justru dianggap 

tidak normal dan melanggar kodrat dan sebagainya. Namun sesungguhnya 

perbedaan perilaku dan sifat antara perempuan dan laki-laki bukanlah karena 

ketentuan Tuhan atau biologis seperti itu, namun lebih disebabkan adanya 

proses budaya dan sosial yang panjang. Oleh karenanya, selama hal itu bisa 

dipertukarkan, bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan namanya 

bukan kodrat, tetapi konstruksi gender.  

Perbedaan gender dan pembagian gender juga melahirkan pelabelan atau 

(cap) atau strereotyping terhadap kaum perempuan maupun laki-laki dan 

menimbulkan adanya perbedaan dalam segala segi kehidupan, salah satunya 

adalah dalam hal pekerjaan. Salah satu bentuk pekerjaan laki-laki yang menurut 

masyarakat sebagai pekerjaan yang lebih cocok dilakukan oleh perempuan 

adalah bekerja di dunia salon. Anggapan terjadi karena adanya sebagian besar 

masyarakat beranggapan bahwa laki-laki itu di kodratkan sebagai makhluk 

yang kuat sehingga sudah seharusnya laki-laki ketika memilih pekerjaan 

disesuaikan dengan sifat maskulinnya.  
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Masyarakat beranggapan bahwa ketika ada laki-laki yang bekerja di salon 

akan di cap sebagai banci dan mempunyai orientasi seksual yang menyimpang, 

namun sebenarnya tidak semua laki-laki yang bekerja di salon itu banci dan 

mempunyai orientasi seksual seperti apa yang dilabelkan oleh masyarakat. 

Banyak laki-laki yang bekerja sebagai karyawan salon tetap mempertahankan 

sifat maskulinnya, dan bahkan ada yang sudah menikah dan mempunyai anak, 

hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya bekerja di salon itu bisa dilakukan 

oleh siapa saja termasuk laki-laki selama laki-laki tersebut mau dan bisa 

melakukan pekerjaan sebagai karyawan salon.  

2.2.2 Teori Pilihan Rasional  

Fokus di dalam teori pilihan rasional adalah para aktor yang mempunyai 

tujuan atau mempunyai intensionalitas. Para aktor mempunyai tujuan-tujuan 

yang dituju pada tindakan-tindakan. Aktor juga dilihat mempunyai pilihan-

pilihan yang penting adalah fakta bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang konsisten yang hierarki pilihan seorang aktor. Teori pilihan 

rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang 

terpenting adalah kenyataan bahwa tindakan-tindakan dilakukan untuk mencaai 

tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor (Coleman dalam Ritzer, 

2012:758). Pilihan itu harus memperhitungkan setidaknya dua pembatas utama 

pada tindakan itu. Dalam teori pilihan rasional dijelaskan bahwa teori rasional 

berpusat pada aktor, aktor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laki-laki 

yang memilih bekerja sebagai karyawan salon. aktor dipandang sebagai 

manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya aktor 
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mempunyai tujuan dan tujuannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan 

itu. Aktor dipandang mempunyai (pilihan atau nilai, keperluan). Teori pilihan 

rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang 

terpenting adalah kenyataan bahwa tindakan-tindakan dilakukan untuk 

mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor. Orientasi pilihan 

rasional jelas di dalam ide dsarnya bahwa “orang-orang bertindak secara 

sengaja ke arah suatu tujuan, dengan tujuan itu (dan dengan tindakan-tindakan 

itu) dibentuk oleh nilai-nilai atau pilihan-pilihan. (Coleman dalam Ritzer, 

2012:759).  

Teori pilihan rasional memperhatikan sekurang-kurangnya dua pemaksa 

utama tindakan. Pertama aktor itu sendiri dan yang kedua adalah kelangkaan 

sumber daya atau  keterbatasan sumber daya yang berbeda terhadap sumber 

lain. (Coleman dalam Ritzer, 2012:760) Bagi aktor yang mempunyai sumber 

daya yang besar pencapaian tujuan mungkin relatif mudah. Tetapi, bagi aktor 

yang mempunyai sumber daya sedikit, pencapaian tujuan semakin sedikit dan 

sukar atau mustahil sama sekali. Pilihan rasional merupakan pilihan internal 

individu dalam mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh dalam penelitian 

pengambilan keputusan untuk bekerja sebagai karyawan salon. Salon yang 

identik dengan wanita, maka masyarakat sudah memiliki cara pandang bahwa 

pastinya karyawan yang bekerja di salon adalah wanita namun, tapi dengan 

keadaan sosial ekonomi keluarga yang kurang, maka akan menjadikan 

seseorang untuk bekerja sedapatnya yang penting memiliki penghasilan untuk 

mencukupi kebutuhan keluarga.  
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 Seorang aktor mungkin memilih untuk tidak mengejar tujuan yang 

bernilai paling tinggi jika dalam usaha mencapai tujuan itu dia membahayakan 

kesempatan untuk mencapai tujuan selanjutnya yang paling bernilai. 

Memaksimalkan hubungan diantara peluang untuk mencapai suatu tujuan 

utama untuk mencapai tujuan kedua yang paling bernilai. Pembatas-pembatas 

kelembagaan itu memberikan sanksi baik positif maupun negatif yang 

membantu mendorong tindakan-tindakan tertentu dan menciutkan semangat 

untuk melakukan tindakan-tindakan lain. Pengumpulan atau menggabungkan 

tindakan-tindakan individual yang terpisah untuk memberikan hasil sosial. 

Pentingnya informasi dalam membuat pilihan-pilihan rasional. Pilihan-pilihan 

bertujuan diantara rangkaian-rangkaian alternatif yang terbuka bagi mereka. 

Kuantitas atau kualitas dari informasi yang tersedia sangat berubah-ubah dan 

bahwa keragaman mempunyai efek yang mendalam kepada pilihan-pilihan 

aktor. 

2.3 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan sesuatu yang berfungsi untuk memahami 

alur pemikiran secara mudah dan jelas. Kerangka dalam penelitian ini 

memaparkan dimensi-dimensi kajian utama dalam penelitian, faktor-faktor 

kunci dan hubungan-hubungan antar dimensi dalam persepsi masyarakat 

terhadap karyawan laki-laki yang bekerja pada salon perempuan. Berdasarkan 

latar belakang permasalahan di atas maka dapat disusun kerangka berfikir 

sebagai berikut: 
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Bagan 1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

Teori Pilihan Rasional 

Coleman 

Gender Stereotipe 

Perbedaan jenis kelamin 

Perbedaan Gender 

Gender Stereotipe 

 
Pekerjaan Perempuan 

(feminim) 

Pekerjaan Laki-laki 

(maskulin) 

Laki-laki sebagai Karyawan Salon 

 

Faktor-faktor yang 

Melatarbelakangi Laki-

laki memilih Bekerja 

Sebagai Kariawan Salon 

Tanggapan Karyawan 

salon Laki-laki dalam 

Menanggapi 

Pandangan Masyarakat 

Tentang Profesinya 

 

Pandangan  

Masyarakat 
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Perbedaan jenis kelamin serta konsep gender yang ada di masyarakat 

menimbulkan adanya stereotipe atau pelabelan terhadap jenis kelamin, dimana 

jenis kelamin dikontruksikan sesuai dengan pandangan masyarakat yang 

berlangsung secara terus menerus. Pelabelan semacam ini menimbulkan 

adanya anggapan tentang bagaimana memperlakukan jenis kelamin tertentu, 

namun belum tentu sesuai dengan yang sesungguhnya misalnya, perempuan 

lemah sedangkan laki-laki kuat tetapi pada kenyataannya tidak semua 

perempuan lemah, dan tidak semuanya laki-laki kuat. 

Pelabelan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat seringkali berakibat 

terbatasnya ruang gerak bagi jenis kelamin tertentu, salah satunya dalam hal 

memilih pekerjaan. Salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki 

adalah sebagai karyawan salon. Salon itu sendiri merupakan bentuk usaha yang 

berhubungan dengan perawatan kosmetika, wajah, dan rambut baik untuk pria 

maupun wanita, yang lebih identik dengan kaum perempuan namun pada 

zaman sekarang kita sering melihat ada juga laki-laki yang bekerja sebagai 

karyawan salon. 

Adanya laki-laki yang memilih untuk bekerja di salon tentunya 

menimbulkan banyak pandangan di masyarakat baik itu positif maupun negatif, 

sedangkan di masyarakat sudah terkontruksi bahwa seorang laki-laki memiliki 

sisi rasional dan mempunyai kemapuan fisik yang lebih kuat dibandingkan 

dengan perempuan, sehingga masyarakat memandang bahwa sudah sewajarnya 

jika seseorang laki-laki memilih pekerjaan yang lebih berat dibandingkan 

perempuan. Sebagian besar masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa 
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bekerja di salon lebih pantas dilakukan oleh perempuan, sehingga seorang laki-

laki harus siap menghadapi anggapan-anggapan negatif dari masyarakat. 
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 BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka simpulan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Laki-laki yang bekerja di salon kecantikan di latar belakangi karena 

beberapa faktor yaitu faktor bakat yang dimiliki dan ketertariknnya 

terhadap dunia tata rambut. Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi 

keluarga dimana membuka usaha salon dan bekerja di salon 

penghasilannya menjanjikan. Faktor yang ketiga adalah faktor 

pendidikan dan rendahnya keterampilan yang dimiliki sehingga 

menyebabkan laki-laki merasa tidak mampu untuk bersaing di dunia 

kerja yang dibutuhkan di masyarakat. Faktor yang terakhir adalah 

mudahnya pekerjaan di salon. 

2. Bentuk pandangan negatif yang diberikan oleh masyarakat yaitu laki-

laki dianggap banci dan dianggap mempunyai orientasi seksual yang 

menyimpang atau homosexsual. Bentuk pandangan positif yang 

diberikan yaitu laki-laki ternyata tidak kalah terampil dengan 

perempuan ketika bekerja di salon dan ternyata tidak semua laki-laki 

yang bekerja di salon berperilaku seperti banci atau homosexsual tetapi 

laki-laki yang bekerja di salon kecantikan tetap mempertahankan sisi 

maskulinitasnya dilihat dari kenampakan fisik. 
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3. Laki-laki yang bekerja di salon kecantikan dalam menanggapi 

pandangan negatif dari masyarakat bersikap cuek dan biasa saja tetapi 

laki-laki yang bekerja di salon kecantikan juga tetap menunjukkan sisi 

maskulinitasnya ketika bekerja dan ketika berada di tengah-tengah 

masyarakat. 

5.2 Saran 

1. Pemilik salon dan masyarakat tidak membeda-bedakan pekerjaan 

berdasarkan jenis kelamin, melainkan bisa memandang suatu pekerjaan 

berdasarkan keterampilan atau kemampuan yang dimiliki. 

2. Bagi pemerintah diharapkan untuk memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat terkait pemahan tentang gender terutama dalam hal 

pekerjaan agar dapat mengurangi stereotip yang bersifat negatif 

masyarakat terhadap laki-laki yang bekerja di salon kecantikan. 
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