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ABSTRAK 

 
Sekarang ini di mana area kerja laki-laki mulai merajai hampir seluruh 

bidang, tetapi kenyataan semakin banyak di antara para lelaki itu yang lebih 
memilih menekuni dunia tata rambut yang lekat dengan feminin yang identik 
dengan perempuan dan gemulai. Banyak yang beranggapan bahwa profesi ini 
hanya cocok untuk wanita. Sehingga. penelitian dilakukan untuk menjawab 
beberapa pertanyaan penelitian berikut yaitu bagaimana penata rambut laki-laki 
memaknai maskulinitas, dan bagaimana upaya yang dilakukan hair stylist laki-laki 
untuk memelihara maskulinitasnya 

Penelitian ini dengan menggunakan paradigma Interpretatif dengan 
pendekatan kualitatif. Dalam memahami masalah penelitian ini, mengunakan teori 
utama interaksionisme simbolik untuk menjelaskan terbentuknya makna mengenai 
maskulinitas penata rambut laki-laki. Teori ini lebih menjelaskan pada konsep diri 
dimana kemudian pemaknaan terhadap konsep diri tersebut akan membawa 
perilaku seorang laki-laki untuk menunjukkan perilaku maskulinitasnnya sebagai 
penata rambut. 

Dalam penelitian ini, telah ditentukan subyek yang digunakan yaitu Hair 
Styist Laki-Laki di kota Surabaya. Penentuan subyek penelitian dengan 
menggunakan metode purposiv yaitu seorang informan ditentukan secara spesifik 
melalui beberapa kriteria. Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 7 (tujuh) 
orang. Proses pengumpulan data  dilakukan dengan observasi dan wawancara, 
kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu  data yang didapat ditranskrip ke 
dalam bentuk tulisan dan kemudian diinterpretasi serta dikaitkan dengan teori. 
Pada akhirnya ditemukan bahwa makna maskulinitas bagi informan yang telah 
menikah lebih menilai maskulinitas sebagai laki-laki yang dapat bertanggung 
jawab baik untuk dirinya sendiri maupun dengan keluarganya. Maskulinitas tidak 
hanya semata-mata dipahami sebagai penampakan fisik, namun juga dengan 
aspek-aspek mental. Namun bagi mereka yang masih melajang, maskulinitas 
justru dilihat dari bagaimana laki-laki tersebut menampilkan dirinya, untuk kesan 
awal yang baik dari orang lain. 
 

Kata kunci : Maskulinitas, Makna Maskulinitas, Perilaku Maskulinitas,  
     Hair stylist 
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