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ABSTRAK 

Gaya hidup metroseksual saat ini sering dijumpai di kalangan masyarakat 
khususnya perkotaan, dan seringkali menjadi buah bibir masyarakat yang masih 
belum bisa sepenuhnya menerima perkembangan pria metroseksual di 
lingkungannya karena dianggap sebagai suatu penyimpangan sosial. Hal tersebut 
dikarenakan masyarakat masih belum memahami tentang gaya hidup 
metroseksual. salah satu daerah yang juga menjalani gaya hidup metroseksual 
adalah Sidoarjo, antara lain adalah para anggota Duta Wisata Sidoarjo yang 
disebut dengan Guk dan Yuk Sidoarjo. 

Rumusan masalah pada penelitian ini mengenai gaya hidup metroseksual. 
Alasan peneliti memilih Duta Wisata Guk dan Yuk  Sidoarjo sebagai kajian 
penelitian, dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana Guk Sidoarjo dalam 
menjalani gaya hidup metroseksual, merawat diri untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu, serta produk-produk apa saja yang digunakan untuk memenuhi 
keinginannya dalam bergaya hidup metroseksual. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode kualitatif. Peneliti melakukan observasi dan wawancara 
mendalam kepada informan yang berperan sebagai Guk Sidoarjo. Hasil penelitian 
di analisis menggunakan teori gaya hidup oleh David Chaneyyang bertujuan 
untuk mengetahui gaya hidup metroseksual Guk Sidoarjo dalam usaha untuk 
merawat dirinya. 

Hasil penelitian ini, peneliti mengetahui ciri-ciri yang diberikan oleh Guk 
Sidoarjo mengenai gaya hidup metroseksual, yang dilakukan dengan mendatangi 
pusat kebugaran atau Gym, mengunjungi salon dan tempat kecantikan, melakukan 
facial, melakukan lulur, menggunakan face paper oil control, menggunakan 
produk ber-label for men. Tujuan Guk Sidoarjo dalam menjalani gaya hidup 
metroseksual adalah membentuk citra diri yang baik, untuk menunjukkan identitas 
diri, sebagai ikon dari pemuda Sidoarjo, untuk membentuk kepercayaan diri 
dalam berpenampilan menarik, sebagai tuntutan pekerjaan maupun tuntutan 
sebagai seorang Duta Wisata Sidoarjo, untuk memperluas relasi sosial yang ada, 
hingga sebagai sarana refreshing. 

 

Kata Kunci: Gaya Hidup Metroseksual, Guk Sidoarjo, Merawat diri. 
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