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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
<b>ABSTRAK</b><br>
Hasil penelitian Levitt dan Klassen di tahun 1970 menunjukkan bahwa
masyarakat mempersepsikan bahwa pria gay bersifat feminin dan pekerjaan yang
sesuai untuk pria gay adalah pekerjaan kreatif feminin. Di tahun 1990-an makin
banyak negara-negara bagian di Amerika yang memberlakukan undang-undang
antidiskriminasi berdasarkan orientasi seksual, sehingga makin banyak pria gay
yang berani membuka identitas homoseksual mereka. Jadi bukan hanya pria gay
yang bekerja di bidang kreatif feminin yang berani membuka identitas
homoseksual mereka, namun juga mereka yang melakukan pekerjaan-pekerjaan
non kreatif feminin dan tidak bersifat feminin. Namun ini hanya terjadi di negaranegara
bagian di Amerika yang memberlakukan undang-undang tersebut.
Sedangkan di negara-negara bagian yang tidak memberlakukan undang-undang
tersebut, pada umumnya hanya pria gay yang bekerja di bidang kreatif yang
berani membuka identitas homoseksual mereka kepada lebih banyak orang.
Bagaimana dengan Indonesia yang tidak memberlakukan undang-undang
tersebut? Dapat diduga bahwa pria gay yang melakukan pekerjaan maskulin dan
bersifat maskulin tidak banyak yang berani membuka identitas homoseksual
mereka, dibandingkan dengan para pria gay yang bekerja di pekerjaan kreatif
feminin dan bersifat feminin. Sehingga dapat diduga bahwa masyarakat
mempersepsikan bahwa pria gqy memiliki sifat feminin dan melakukan pekerjaanpekerjaan
kreatif feminin. Dugaan inilah yang ingin dibuktikan dalam penelitian
ini.
Penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mendapatkan gambaran persepsi
masyarakat tentang pekerjaan kreatif feminin bagi pria gay. Tujuan tambahan dari
penelitian ini adalah mencari tahu apakah masyarakat mempersepsikan bahwa pria
gay bersifat feminin, dan menemukan apakah ada korelasi positif yang signifikan
antara persepsi masyarakat tentang sifat feminin pada pria gay dengan pekerjaan
kreatif feminin bagi pria gay.
t
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, untuk
mendapatkan skor gambaran persepsi masyarakat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa masyarakat
mempersepsikan bahwa
pekerjaan yang sesuai untuk pria gay adalah pekerjaan kreatif feminin. Hasil ini
didukung oleh adanya persepsi masyarakat bahwa pria gay bersifat feminin dan

adanya korelasi positif yang signifikan antara persepsi masyarakat tentang sifat
feminin dengan pekerjaan kreatif feminin bagi pria gay.
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka disarankan untuk
dilakukan penelitian berikutnya dengan sampel para pria gay sendiri, sehingga
dapat diteliti apakah menurut mereka sendiri pekerjaan yang sesuai untuk mereka
adalah pekerjaan kreatif feminin dibandingkan dengan pekerjaan non kreatif
feminin.

