
Abstrak 

 
Studi tentang identitas menjadi bagian penting dalam kajian 

ilmu sosial. Tema yang berhubungan dengan identitas budaya dan 
identitas diri merupakan kajian yang menarik untuk diteliti. Akan 
tetapi studi ini dirancang dan difokuskan untuk mengkaji 
permasalahan yang berkaitan dengan identitas diri khususnya 
identitas diri laki-laki yang menggunakan produk kosmetik.  
Pertanyaan utama yang ingin dijawab dari studi ini adalah mengenai 
Makna laki-laki yang menggunakan produk kosmetik. 

 
Studi ini mengkaji makna identitas diri menggunakan 

pendekatan interpretatif-konstruktivis, sehingga review teori yang 
digunakan adalah interaksi simbolik oleh Blumer dan Erving Goffman 
yang mengemukakan bahwa identitas individu dapat dibentuk, 
dinegosiasikan ketika berinteraksi dengan orang lain.  Fenomenologi; 
yang diilhami oleh Schutz; dan Konstruksi sosial Peter L. Berger 
yang menyatakan adanya identitas yang dibentuk melalui realitas 
yang tidak tunggal yaitu disebut sebagai kolaborasi antara faktisitas 
subjektif dan objektif. 

 
Metode yang digunakan pada studi ini adalah metode 

penelitian kualitatif karena studi ini memungkinkan adanya data 
lapangan yang bersifat rich (kaya), depth (mendalam) dan complexity 
(kompleks). Koleksi data dilakukan melalui wawancara mendalam 
dengan subjek penelitian yang memiliki kategori mild, medium dan 
high. Koleksi data dilakukan dalam waktu sekitar tiga bulan. 

 
Isu-isu yang dikaji meliputi beberapa makna menjadi laki-laki 

yang menggunakan produk kosmetik. Kemudian studi ini juga melihat 
pembentukan makna berdasarkan akibat dari interaksi dengan 
lingkungannya yang disebabakan oleh proses negosiasi di dalam 
proses pembentukan identitas yang melibatkan faktisitas subjektif 
dan objektif 

 
Analisis terhadap data yang menjawab permasalahan 

penelitian ini menghasilkan lima makna yang berbeda terhadap 
identitas laki-laki yang menggunakan produk kosmetik yaitu makna 
menjadi laki-laki yang lebih baik dari laki-laki lain (superior), menjadi 
berbeda, berada diantara macho dan metroseksual, menjadi korban 
pergaulan dan tuntutan agama, serta menjadi laki-laki yang dapat 
tampil lebih baik daripada sebelumnya. 

 
Keyword: meaning, self identity, men, cosmetics, beautician 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LAKI-LAKI PENGGUNA PRODUK KOSMETIK... Farida Nurleili


	Halaman Judul
	daftar isi
	Abstrak
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	daftar pustaka dan LAmpiran belakang
	Lampiran sebelum bab III  dan IV



