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ABSTRAK 

Penelitian mengenai konstruksi masyarakat tentang petfotmance 
pramuniaga ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan 
masyarakat tentang pramuniaga dan mendesktipsikan berbagai konstruksi 
masyarakat tentang performance pramuniaga. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengkaji variasi konstruksi yang tetbentuk di masyarakat berf<aitan dengan 
petformance pramuniaga sewaktu beketja. 

Teali-teati yang digunakan dalam penelitian in; antara lain adalah 
beberapa teon gender dati pemikiran tokoh-tokoh dan aktivis gender, teoti kelas 
dari Mane dan teori konstruksi dari Peter L. Berger. 

Penaitian dilakukan di Surabaya dengan pertimbangan bahwa lousi 
merupakan salah satu kota yang mempunyai beberapa pusat pertokoan yang 
megah, seIain flu memifiki masyarakat yang heterogen karene terdiri dari 
befbagai Jatar beIakang yang berbeda baik ditinjau dan segi daerah asaI, budaya 
asli. maupun kehidupan sosial ekonominya sehingga memungkinkan terjadinya 
berbagai macam konstruksi sosial tentang performance pramuniaga. Peneiitian 
ini beItipe deskriptif, dengan menekenkan pede anafiaa fwaIitatif. DaIam 
penelitian ini diperoleh sembilan (9) subyek peneIitian. Subyek penelitian 
ditentukan secara purposive yaitu masyarakat yang pemah atau sedang 
betinteraksi dengan pramuniaga. 

Temuan peneIitian ini adaIah pramuniaga sebagai sebush pekerjean di 
dalamnya tekandung bias gender sejak awaI proses perekrutan, penempatan, 
tugas yang harus ditakukan sampai petformance yang harus ditunjukkan okth 
pramuniaga. Pada proses perekrutan pramuniaga secara umum perusahaan 
mensyaf8tkan minimal pendidikan yaitu 88tingkat aeltolah menengah umum, 
pengaJaman kerja dan kemampuan teknoIogi ataupun penguasaan bahasa asing 
tidek terlelu menjadi pertimbangan. Untuk perekrutan pramuniaga di counter 
khusus (seperti kosmetik. parfum. perhiasan, body shop, serta perawatan 
kesehatan dan kecentikan) perusahaan membet1akukan beberapa syarat 
tambahan untuk caJon pramuniaga perempuan yaitu befpenampilan menarik. 
Adanya syarat-syarat yang dikhususkan untuk pramuniaga perempuan tersebut 
akhimya peneliti dapat mengelompokkan konstruksi masyarakat tentang 
pettonn.nctI pramuniaga khususnya perempuan. OJ mana cu5lomer perempuan 
cenderung menganggap bahwa pelayanan pnamuniaga lebih penting danpada 
penampiian fisik sedangkan customer lakNaki cenderung menganggap bahwa 
penampilan fisik pramuniaga lebih penting datipada pelayanan yang dibenkan. 
Konstruksi yang tementuk juga menunjukkan bahwa customer yang tergoIong 
daIam usia muda baik taki-Jaki maupun perempuan menganggap bahwa 
performance pramuniega dilihat dati pelayenan dan penampilennya sedengken 
customer yang tergolong dalam usia tua baik laki-Iaki maupun perempuan 
mengkontruksikaan bahwa ~ pramumaga difihat dari peIayanan yang 
dianggap tebih penting daripada penampilan fisiknya. 
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