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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

1. Hasil penelitian persepsi yang dimunculkan oleh masyarakat dipersepsi juga 

oleh remaja. Adanya persepsi yang sama antara laki-laki dan perempuan 

tentang peran gender. Peran gender tradisional masih dianut oleh remaja, 

bagaimana laki-laki dan perempuan berperilaku yang diakui oleh lingkungan 

sosialnya. Stereotipe-stereotipe masih diakui menjadi ciri-ciri yang 

membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalan kehidupan, 

mana yang pantas dan yang tidak pantas dilakukan oleh identitas gender 

tertentu. Sebagai contoh bahwa laki-laki digambarkan sebagai kepala 

keluarga, sedangkan perempuan digambarkan sangat tergantung pada orang 

lain yaitu membutuhkan perlindungan.   

2. Gambaran Identitas Gender Berdasarkan Jenis Kelaminnya  

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa terdapat perubahan pandangan yang 

bersifat tradisional mengarah kepada peran gender egaliter. Peran eligaliterian 

atau peran sederajat menghapuskan penekanan pada perbedaan ekstrim antara 

jenis kelamin. Pembagian peran yang didasari oleh pandangan ini adalah 

pembagian peran secara luwes atau fleksibel. Fleksibel bisa diartikan sebagai 

kemudahan atau kebebasan masing-masing untuk mengembangkan perannya 

dengan memperhatikan minat dan kemampuan. Contoh dalam hal mendidik 
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dan mendisiplinkan anak bukan semata-mata tugas seorang perempuan tapi 

menjadi tugas bersama antara laki-laki dan perempuan. 

 Adanya persepsi berbeda oleh laki-laki dan perempuan, bahwa laki-laki 

dan perempuan memiliki pandangan berbeda, pandangan tradisional masih 

dianut oleh remaja, seperti dalam ciri kepribadian bahwa laki-laki dipandang 

tidak memiliki sifat sabar, menyukai anak-anak. Nilai berperilaku bahwa laki-

laki dianggap kurang pantas untuk merawat muka dan rambut, dan  

perempuan dianggap suka berbicara gosip. 

  

2. Rekomendasi 

1. Bagi sekolah 

 Hasil penelitian menyimpulkan masih terdapat stereotipe-stereotipe antara 

identitas gender laki-laki dan perempuan dalam memilih minat terhadap pekerjaan 

dan hobby, maka pihak sekolah diharapkan dapat memberikan model-model 

untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dengan tidak mengistimewakan 

salah satu identitas gender tertentu, serta menyalurkan siswa kepada minat dan 

kemampuannya. 

 

2. Bimbingan dan Konseling 

 Dalam hal ini petugas bimbingan dan konseling dapat memberikan 

pemahaman mengenai identitas gender  laki-laki dan perempuan, dengan cara 

sebagai berikut.     
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1) Membuat program untuk mengembangkan kemampuan dan minat siswa tanpa 

memandang perbedaan diantara dua jenis kelamin berupa materi-materi yang 

mendorong siswa menilai stereotipe yang bersifat deskriptif dan  perilaku 

yang nantinya dapat ditampilkan. 

2) Mengajak siswa untuk berdiskusi mengenai stereotipe identitas gender yang 

perlu dipertahankan bagi laki-laki dan perempuan. Stereotipe laki-laki atau 

perempuan yang negatif harus diubah untuk mengembangkan konsep diri  

diantara laki-laki dan perempuan. 

3) Memperkenalkan model peran gender laki-laki dan perempuan  dewasa baik 

dalam lingkungan publik maupun domestik, melalui media massa seperti 

koran, televisi dan lain-lain mengenai perubahan jaman yang menuntut remaja 

untuk melakukan perubahan dalam menilai peran gender perempuan maupun 

laki-laki.       

   

3. Peneliti Selanjutnya  

 Hasil penelitian ini hanya berlaku di tempat penelitian saja, untuk lebih 

luasnya maka penelitian selanjutnya untuk mencoba mengadakan penelitian 

dikaitkan dengan variabel lain seperti lingkungan tempat tinggal, tingkat 

perkembangan individu. Serta membuat program untuk melatih  mengembangkan 

peran gender, seperti hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki di 

wilayah domestik dan publik. 

 

 
 


