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ABSTRAKSI 

Pria saat ini menjadi konsumen dari berbagai macam produk dan pelayanan yang dulu 
dianggap tabu untuk dilakukan oleh seorang pria, seperti perawatan kulit wajah, 
memotong rambut di salon, mengikuti tren busana terbaru. Pria macam ini yang disebut 
pria Metroseksual diberbagai media baik cetak maupun elektronik, dimana merupakan 
bentuk pria modern yang menggantikan nilai-nilai pria tradisional. 
Pria metroseksual adalah sebuah fakta dan fenomena yang terjadi pada masyarakat di 
daerah perkotaan, terutama pada kota-kota besar karena besarnya arus informasi dari 
berbagai media baik lewat majalah, koran, hingga internet. Banyaknya informasi yang 
diperoleh semakin membuat pria mempunyai pilihan gaya hidup yang sesuai dengan 
keinginan. Pria-pria Metroseksual memiliki rasa untuk merawat diri lebih dari yang 
dilakukan oleh kaum pria pada umumnya, oleh karena itu berbagai macam upaya 
ditempuh pria untuk menjadi seorang pria metroseksual.  
Dalam penelitian ini, metode wawancara, observasi adalah metode yang digunakan untuk 
mendapatkan gambaran yang lebih mendalam terhadap apa yang dipahami dan dilakukan 
oleh pria untuk menjadi seorang metroseksual 
Upaya-upaya yang dilakukan para pria Metroseksual meliputi perawatan tubuh ini 
dimulai dari melakukan spa, perawatan kulit wajah di klinik kecantikan, berolah raga di 
pusat kebugaran, memotong rambut di salon bukan tukang cukur, menikur dan pedikur, 
membeli parfum, hingga mengikuti perkembangan gaya busana tebaru.  
Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga penampilan dan sebagai bentuk pencitraan diri 
agar tampil baik di depan banyak orang. Produk kecantikan maupun busana untuk pria 
dapat kita temui dengan mudah di berbagai pusat perbelanjaan di kota-kota besar, oleh 
sebab itu pria metroseksual banyak kita temui di kota besar daripada di kota yang relatif 
kecil 
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