
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Kecenderungan semakin banyaknya kaum pria yang berpenampilan rapi, 

wangi, dan sangat memperhatikan penampilan dewasa ini, memperlihatkan 

adanya perubahan nilai-nilai dan definisi tertentu di masyarakat. Para pria yang 

pada awalnya lekat sebagai sosok yang macho dan menjauhi hal-hal yang berbau 

kewanitaan seperti produk-produk kosmetik atau apapun yang identik dengan 

wanita, kini mengalami perubahan definisi sebagai sosok yang dandy dan sangat 

memperhatikan penampilannya. 

Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1993, istilah metroseksual menjadi 

pembicaraan umum di berbagai media baik di Indonesia maupun di negara-

negara lain. Sebagian dari editorial media memandang metroseksual sebagai 

manifestasi dari keberhasilan iklan produk-produk kosmetik pria. Sementara 

para kritikus sosial melihat gejala ini sebagai konsekuensi nyata dari 

keberhasilan gerakan feminisme yang menyebabkan pria meredefinisi peran 

mereka di ruang publik (Fathia, 2006). 

Kecenderungan mereka disebut metroseksual karena gejala ini muncul dan 

terjadi di kota (metro). Ditengah hingar bingar dan gemerlapnya kota besar, 

ternyata telah tumbuh sekelompok segmen yang berpenghasilan menengah ke 

atas dan memiliki cara yang unik untuk membelanjakan uangnya, yaitu dengan 

memanjakan diri mereka seperti layaknya wanita, seperti mengunjungi salon, 

pergi ke pusat kebugaran yang menawarkan sensasi lebih, seperti celebrity 

fitness yang menjanjikan kita layaknya selebriti jika berolahraga disana, 

menggunakan kosmetik layaknya wanita namun tetap dengan label “for men”, 

mengenakan pakaian bermerk mahal dan selalu menyesuaikan dengan trend 

yang sedang berlangsung, selalu up-to-date dalam menggunakan teknologi, dan 

lain-lain. Mereka pada umumnya adalah kalangan pekerja kelas menengah ke 
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atas yang berkantor di gedung-gedung bertingkat tinggi siang hari dan 

menghabiskan waktu di kafe-kafe eksklusif pada malam harinya untuk 

bersosialisasi. Namun mesti diingat bahwa metroseksual ini bukan gay, banci 

atau kewanitaan. Mereka tetaplah lelaki seutuhnya (Fathia, 2006). 

Tidak hanya mengadopsi perilaku perempuan dalam hal berdandan, pria-pria 

metroseksual juga semakin nyaman mengidentifikasikan diri dengan 

terminologi-terminologi emosional yang selama ini dilekatkan kepada 

perempuan. Mereka malah bangga menyebut dirinya romantis, caring, setia, 

seksi, dan sebagainya. Mereka juga punya hobi yang sebelumnya identik dengan 

cewek dan ibu-ibu seperti ngerumpi. Sekelompok pria-pria yang ngerumpi di 

kafe-kafe atau tempat clubbing, tak kalah meriahnya dengan ibu-ibu yang 

sedang arisan (Kartajaya, et.al., 2004). 

Kalau sebelumnya pria dikenal sebagai pribadi rasional yang memiliki sedikit 

sekali rasa empatetik, kini mereka sudah mulai menjadi lebih emosional. Mereka 

tidak malu-malu lagi mengungkapkan perasaan mereka. Mereka lebih sensitif, 

lebih bisa menjaga perasaan sesamanya dan lebih peduli pada penampilannya. 

Kepedulian pada penampilan ini tidaklah berarti identik dengan perilaku negatif. 

Kaum urban ini adalah pria yang sangat peduli dan mencintai keluarga mereka 

(Kartajaya, et al., 2004). 

Pria metroseksual menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain yang 

ditunjukkan dengan perhatiannya pada keluarga, pasangan maupun sahabatnya. 

Pria ini tidak malu-malu lagi untuk menyampaikan perasaannya pada orang lain 

dan juga sebaliknya mereka juga bersedia mendengarkan dengan penuh empati 

pada orang lain. Ada asumsi yang memperkirakan kaum metroseksual memiliki 

kecenderungan androgenis. Mereka memiliki kromosom X dan Y yang 

seimbang. Katanya, hal ini mampu memanfaatkan secara seimbang unsur 

feminim dan maskulin kedalam dirinya (Arul, 2008). Yang artinya mereka dapat 

memadukan unsur kejantanan dan kelembutan yang mereka miliki untuk 

menjalin hubungan yang baik dengan orang disekitarnya.  

Pria metroseksual adalah pekerja cerdas yang penuh percaya diri serta sangat 

peduli pada keluarga dan teman-temannya. Umumnya mereka pasangan yang 
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penuh perhatian pada keluarganya. Mereka bukan figur ayah yang gagah, 

kulitnya berminyak dan tubuhnya beraroma tembakau atau keringat, tahu segala 

hal, dan penentu segala keputusan yang tak bisa dibantah. Jauh dari itu, kaum 

metroseksual adalah suami yang tak ragu menggandeng dan mencium istrinya 

dimuka umum, sama-sama belanja di mal, menonton film atau berburu pernak-

pernik  aksesori. Pendeknya, mereka adalah teman yang baik bagi istri dan anak-

anaknya. 

Menurut Gardner (seperti yang disebut Goleman 1995) bahwa kecerdasan 

pribadi terdiri dari kecerdasan antar pribadi yaitu kemampuan untuk memahami 

orang lain, apa yang memotivasi mereka, bagaimana mereka bekerja bahu 

membahu dengan kecerdasan intra pribadi adalah kemampuan membentuk salah 

satu modal diri sendiri yang teliti dan mengacu pada diri serta kemampuan untuk 

menggunakan modal tadi sebagai alat untuk menempuh kehidupan secara 

efektif.  

Menurut penelitian Norvell (2004) bahwa laki-laki yang lebih feminin 

memiliki skor yang tinggi untuk skala kecerdasan emosional. Pria metroseksual 

menunjukkan bahwa dirinya lebih feminin dari pria yang lain. Mereka 

menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang mampu mengenali emosi dirinya 

dan mengungkapkannya dengan wajar. Pria metroseksual lebih komunikatif 

dalam menyampaikan emosinya, terlihat dari bagaimana dia mencurahkan isi 

hatinya. Dengan arahan teknologi mereka biasanya mengunakan jejaring sosial 

untuk menyalurkan emosinya. Tak heran jika pria metroseksual kini lebih 

banyak dijumpai karena mereka punya banyak tempat untuk menyalurkan 

hobinya. 

Agen periklanan raksasa Euro RSCG yang bermarkas di New York (2003), 

mengeluarkan hasil riset mereka mengenai “Perilaku dan Ambisi pria abad 21” 

yang memperlihatkan, pria usia 40 tahun keatas merasa aman dengan 

maskulinitas mereka dan ingin menunjukkan sensitifitas yang lebih besar, 

terutama melalui nilai-nilai keluarga. Direktur strategi perencanaan Euro RSCG 

mengatakan, ”Definisi dari apa yang dimaksud sebagai laki-laki memang 

berubah” (Kartajaya, et al., 2004). 
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Dalam tulisan sebelumnya MarkPlus&Co menjelaskan beberapa kali 

menyebutkan pria metroseksual sebagai women-oriented-man alias pria  yang 

orientasinya seperti wanita. Kami katakan disitu bahwa maksudnya bukanlah 

pria yang kemayu, atau pria  yang beralih orientasi seks ataupun pria yang 

kehilangan maskulinitasnya. Tapi pria yang semakin emosional. Pria yang 

karena adanya perkembangan tekhnologi informasi semakin mampu 

mengekspresikan emosi dan perasaannya. Pria dalam hal-hal tertentu memiliki 

nilai (value) dan perilaku (behavior) yang mirip dengan wanita (Kartajaya, et al,. 

2004). Dari penjelasan diatas dapat dikaitkan bahwa pria metroseksual 

mempunyai kecerdasan emosional yang baik, seperti yang dikatakan Goleman 

bahwa kecerdasan emosional ditujukan pada upaya mengenali, memahami dan 

mewujudkan emosi dalam porsi yang tepat. 

Menurut Swistinawati (2009) bahwa pria metroseksual memiliki kecerdasan 

emosional yang baik karena dilihat dari faktor keluarga, pekerjaan dan 

kebutuhan akan teman. Pria metroseksual ini memperlihatkan kecerdasan 

emosionalnya dengan mengenali emosinya sendiri dan bagaimana 

mengungkapkannya dengan porsi yang tepat. Mengenali emosi orang lain 

dengan baik sehingga dapat bekomunikasi dan menjalin hubungan interpersonal 

yang prima. Selain itu, perilaku menghargai wanita pun dapat digolongkan 

sebagai perilaku yang mencerminkan kecerdasan emosional, ini dilihat dari 

definisi kecerdasan emosi dari Cooper dan Sawaf (1998) seperti yang disebut 

Swistinawati (2009) mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah 

kemampuan merasakan, memahami, dan secara selektif menerapkan daya dan 

kepekaan emosi sebagai sumber energi dan pengaruh yang manusiawi. 

Kecerdasan emosi menuntut penilikan perasaan, untuk belajar mengakui, 

menghargai perasaan dan pada diri dan orang lain serta menanggapinya dengan 

tepat, menerapkan secara efektif energi emosi dalam kehidupan sehari-hari.   

Kecerdasan emosional  dalam pengertian Goleman tampaknya lebih 

ditujukan pada upaya mengenali, memahami dan mewujudkan emosi dalam 

porsi yang tepat. Hal lain yang juga penting dalam kecedasan emosional ini 

adalah upaya untuk mengelola emosi agar terkendali dan dapat dimanfaatkan 
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untuk memecahkan masalah kehidupan terutama yang terkait dengan hubungan 

antar manusia (Rostiana, 1997 dalam Swistimawati 2009). 

Lebih lanjut Goleman (1995) mengatakan bahwa koordinasi hati adalah inti 

dari hubungan sosial yang baik. Apabila seseorang pandai menyesuaikan diri 

dengan suasana hati individu yang lain atau dapat berempati, orang tersebut akan 

memiliki tingkat emosionalitas yang baik dan akan lebih mudah menyesuaikan 

diri dalam pergaulan sosial serta lingkungannya. 

Seseorang yang mempunyai kecerdasan emosional yang baik akan berusaha 

menunjukkan sisi terbaiknya pada orang lain yaitu dengan menjaga penampilan 

agar terlihat menarik, cara berkomunikasi yang baik dan pandai menjalin 

hubungan. Seperti yang dijelaskan Mayer & Salovey (dalam Goleman, 1995) 

mengungkapkan bahwa kecerdasan emosi sebagai kemampuan untuk memantau 

dan mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain, dan menggunakan perasaan-

perasaan itu untuk memandu pikiran dan tindakan. Pria metroseksual cerdas 

dalam mengungkapkan emosinya tak lagi mengamuk ataupun diam seribu 

bahasa seperti yang pernah dilakukan pria pada generasi sebelumnya. Pria 

metroseksual mampu mengelola emosi dan mengungkapkannya dalam porsi 

yang tepat. Seperti yang dijelaskan Goleman (1995) bahwa kecerdasan 

emosional adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri dan 

perasaan orang lain, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan kemampuan 

mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dalam hubungannya dengan 

orang lain. 

Lebih lanjut Swistinawati (2009) menegaskan bahwa seorang metroseksual 

mempunyai kecerdasan emosional yang baik didasari motivasi yang baik dalam 

berkarir dan menjalin hubungan yang baik dengan keluarga, teman dan 

pasangannya. Pria metroseksual adalah pribadi yang tangguh dalam menghadapi 

masalah hidupnya. Faktor yang menyebabkan kecerdasan emosional pria 

metroseksual baik adalah dari motivasi keluarga untuk hidup mandiri dan 

kebutuhannya untuk berafiliasi yang membentuk kepribadiannya untuk menjadi 

metroseksual.  



6 
 

Awalnya metroseksual hanya menyerang model pria, artis, orang-orang 

media, eksekutif muda dan pengacara, namun kini mulai merambah semua 

elemen masyarakat termasuk mahasiswa. Mahasiswa bergaya metroseksual 

merupakan suatu bentuk ekspresi dalam penampilan. Dengan arahan teknologi 

dan motivasi sosial tidak heran jika banyak mahasiswa bergaya hidup 

metroseksual. Mahasiswa metroseksual  merupakan suatu fenomena baru yang 

terjadi di kota-kota besar di Indonesia khususnya Malang. Kecintaan fanatik 

terhadap dirinya telah merubah gaya hidup dan perilaku dalam kehidupan 

mereka.  

Dari uraian diatas terlihat adanya kaitan antara seorang metroseksual yang 

cenderungan semakin emosional dengan memperhatikan pasangan dan keluarga, 

mampu mengungkapkan emosi dengan wajar dan mempunyai pretasi yang 

gemilang. Atas dasar tersebut peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara 

kecenderungan metroseksual dengan kecerdasan emosional pada mahasiswa. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: apakah ada hubungan antara 

kecenderungan metroseksual dengan kecerdasan emosional pada mahasiswa? 

 

C. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian iniuntuk mengetahui hubungan antara 

kecenderungan metroseksual  dengan kecerdasan emosional pada mahasiswa. 

 

D. Manfaat  

1. Secara teoritis: 

a. Diharapkan dapat digunakan untuk menambah dan melengkapi teori-teori 

psikologi, khususnya bidang psikologi perkembangan, terutama 

mengenai kecerdasan emosional pria metroseksual. 

b. Menjadi masukan, referensi teoritis, dan empiris bagi peneliti lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

 



7 
 

2. Secara aplikatif:  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi  dan 

masukan positif pada mahasiswa untuk megenali karakteristik kecerdasan 

emosional pada pria metroseksual, sehingga dapat diambil sisi manfaatnya. 


