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ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang perilaku dugem remaja 
kelas menengah atas di kota Palembang. Tujuan penelitian untuk mengetahui 
perilaku dugem remaja kelas menengah atas di kota Palembang dan melihat 
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi remaja golongan kelas menengah atas 
untuk melakukan dugem. Penelitian menggunakan rancangan kualitatif, dengan 
pendekatan studi di salah satu diskotik di kota Palembang. Pengumpulan data 
diperoleh melalui wawancara mendalam pada lima orang subyek dan melalui 
observasi partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku dugem remaja 
kelas menengah atas sudah sangat bervariasi. Dari yang hanya menikmati musik 
sampai kepada mencari kesenangan dan ketenangan setelah seharian bekeija atau 
kuliah. Dan rata-rata remaja mengkonsumsi minuman beralkohol pada saat 
melakukan dugem. Walaupun mereka tau dugem masih tabu untuk dilakukan, 
tetapi mereka menganggap dugem sebagai salah satu cara agar mereka bisa lebih 
kompeten dalam perkuliahan maupun lingkungan kerja. Mereka jadi lebih 
berfikiran terbuka terhadap perubahan sosial yang terjadi karena mereka telah 
mengikuti pemikiran dunia barat. Faktor yang mendorong remaja di kota 
palembang melakukan dugem dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu faktor 
lingkungan pergaulan yang dikarenakan oleh ajak teman-teman, faktor keluarga 
disebabkan karena kurangnya penanaman nilai-nilai moral pada suatu keluarga, 
faktor kepribadian yang meliputi proyeksi diri yang disebabkan karena pencarian 
ketenangan diri, rasa keingintahuan yang dikarenakan keinginan untuk mencoba 
sesuatu yang baru, kompensasi rasa kurang percaya diri yang mengakibatkan 
remaja lebih memilih dugem untuk lebih berekspresi, faktor iklan yang 
dikarenakan banyaknya iklan-iklan di papan reklame membuat remaja semakin 
tertarik untuk melakukan dugem, serta yang terakhir yaitu faktor prestise (ingin 
diakui) menyebabkan remaja golongan kelas menengah atas tidak takut-takut 
menghabiskan banyak uang untuk melakukan dugem.

Kata kunci: Perilaku, Remaja Kelas Menengah Atas, Dugem
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KATA PENGANTAR

Assalammu’alaikum. Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas segala anugerah, nikmat, 

rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan oleh Allah SWT, sehingga dengan 

kehendak-Nyalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Adapun judul dari skripsi ini adalah “Perilaku Dugem Remaja Kelas 

Menengah Atas di Kota Palembang ( Studi kasus di Diskotik Centre Stage 

Hotel Novotel di kota Palembang )”. Skiripsi ini disusun guna memenuhi syarat 

dalam mencapai gelar Sarjana (SI) pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial 

Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas masalah perilaku dugem dari para remaja kelas 

menengah atas di kota Palembang yang dianggap sebagai perilaku modem bagi 

kebanyakan remaja di kota Palembang dan juga melihat apakah faktor yang 

mempengaruhi remaja golongan kelas menengah atas melakukan dugem.

Pembuatan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang telah 

memberikan arahan dan bantuan yang tak ternilai harganya, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Ibu Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
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Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
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3. Bapak Drs. Tri Agus Susanto, MS, selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

banyak memberi masukan serta bimbingan yang tak bosan-bosannya 

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Faisal Nomaini S.Sos M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang 

telah banyak memberi masukan serta bimbingan yang tak bosan-bosannya 

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama 

penulis kuliah.

6. Seluruh karyawan dan karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sriwijaya.

7. Informan yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

8. Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada Ayah dan 

Mama ku tercinta atas semua doa dan kesabaran yang telah diberikan.

9. Saudara-saudaraku “macek, dinik, w, kak adam, kak iqbal..serta anak- 

anaknya yang lucu”..terimakasih atas semua motivasi yang diberikan.

10. My best, fma “mimi” nazira, sasa , yube, tited, gondang, deny, uti, uni, 

mbot, nanda, yudha. Terimakasih buat semua kebahagiaan yang telah 

dilalui bersama.

11. Buat adik-adikku tersayang, puspa, alink, tomat, meyin, kudus atas 

masukan dan bantuannya.

12. Buat mama boni, bunda, andung, angku, ginda, sasa (lagi), adek lady atas 

doa dan dorongan-dorongan yang pelan tapi dalem.

semua
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13. Teman-teman sepeijuangan, ale “apek”, daniel “batak”, dek oni, boem, 

odo, hana, terimakasih buat semuanya..buat semua tugas-tugas yang

diselesaikan bersama-sama.

14. Seluruh kakak dan adek tingkat fisip unsri.

15. Teman-teman angkatan 2004 yang masih berjuang. Semangat buat kita

bersama.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat

kekurangan, sehingga dibutuhkan saran yang bersifat membangun demi

sempurnanya penulisan berikutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan 

tambahan informasi bagi pembaca pada umumnya.

Wassalammu’alaikum. Wr. Wb.

Indralaya, 2011

DINA NURWAHTDA
07043102037
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perkembangan dan pertumbuhan penduduk kota di beberapa 

daerah terlihat semakin maju. Berbagai gedung yang menjulang tinggi ke angkasa 

terlihat kokoh berdiri di tengah-tengah daerah perkotaan. Masyarakat perkotaan 

sudah sangat erat hubungannya dengan kemajuan teknologi. Tingkat urbanisasi 

yang cukup besar membuat pertumbuhan penduduk di perkotaan semakin hari 

semakin meningkat. Banyak sekali alasan masyarakat melakukan urbanisani. 

Salah satunya yaitu demi mencari kehidupan yang lebih layak. Gaya hidup yang 

lebih individualistis menjadikan perkotaan sebagai salah satu tempat yang nyaman 

bagi masyarakat. Akibatnya masyarakat sudah tidak saling memperhatikan satu 

sama lain. Norma-norma yang ada pun sudah tidak lagi menjadi acuan bagi

masyarakat perkotaan.

Di sebuah kota, perubahan merupakan suatu kepastian dalam perjalanan 

suatu kota, tidak terkecuali kota Palembang. Merajanya sektor konsumsi yang 

hadir dengan segala gegap gempitanya, tak terlepas dari besarnya jumlah 

golongan kaum muda yang menghuni kota Palembang. Konsumen muda yang 

terdiri dari generasi muda, baik pelajar maupun mahasiswa merupakan 

empuk yang menggugah selera kapitalisme.

Dewasa ini, perkembangan dan pertumbuhan penduduk kota di beberapa

sasaran

daerah terlihat semakin maju. Berbagai gedung yang menjulang tinggi ke



terlihat kokoh berdiri di tengah-tengah daerah perkotaan. Salah satu pembangunan 

pesat adalah perkembangan pada sektor industri hiburan. Berbagai tempat hiburan 

di daerah perkotaan terus bertambah, , mulai dari tempat hiburan yang dapat 

dinikmati semua golongan, tempat hiburan untuk anak-anak dan para remaja, 

hingga tempat hiburan yang hanya didatangi oleh golongan tertentu saja seperti 

diskotik. Setiap tempat memiliki daya tarik tersendiri dan memiliki penikmatnya 

masing-masing. Kesamaan dalam mencari hiburan dan cara menghabiskan waktu 

oleh beberapa masyarakat perkotaan ini kemudian menjadikan munculnya gaya 

hidup masyarakat perkotaan. Kemajuan teknologi juga merupakan salah satu 

faktor pendukung berkembangnya tempat-tempat hiburan di daerah perkotaan dan 

salah satu tempat hiburan yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi 

adalah diskotik.

Diskotik merupakan tempat hiburan yang disuguhkan untuk para penikmat 

dunia malam. Hal ini dikarenakan diskotik hanya buka pada malam hari hingga 

menjelang pagi. Fenomena diskotik sebenarnya sudah muncul pada tahun 1970-an 

dan terus berkembang hingga sekarang. (http://nirwansyahputra. 

wordpress.com/2008/02/). Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada awal 

perkembangannya di Indonesia pada dekade 1970-an, diskotik dan dunia malam 

merupakan tempat hiburan yang hanya dinikmati oleh orang tua saja dan hanya 

sebatas live music dan karaoke. Namun akhirnya dimasuki oleh kaum muda 

dengan menciptakan dunia malam mereka sendiri. Memasuki era 80-an, diskotik 

dan dunia malam semakin berkembang serta mengalami gaya yang terkenal 

dengan sebutan break dance atau “tari kejang” Pada era 90-an hingga sekarang,
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dunia malam dan diskotik terus berkembang, para penikmat dunia malam 

sekarang sudah dapat memilih antara live music dan karaoke atau dance, karena 

tempatnya sudah tersendiri dan para penikmatnya tidak hanya sebatas anak muda.

Saat ini, diskotik merupakan salah satu tempat hiburan malam yang 

banyak dipilih oleh sebagian masyarakat perkotaan sebagai tempat mereka 

melepaskan kepenatan, khususnya bagi para penikmat dunia malam. Disadari 

ataupun tidak, pergi ke diskotik telah menjadi satu kebutuhan bagi para penikmat 

dunia malam. Munculnya diskotik-diskotik baru di berbagai tempat di kota-kota 

besar di Indonesia telah menunjukkan bahwa kehidupan dunia malam semakin 

banyak peminatnya.

Pergaulan remaja sekarang ini terlihat sangat bebas. Pulang di pagi hari 

sudah bukan merupakan hal yang tabu bagi mereka. Semakin banyak tempat 

hiburan telah membuat para remaja lebih ‘betah’ berada di luar rumah. Terlebih 

hal yang ditawarkan adalah hal yang berbau modernitas. Hiburan yang disediakan 

pun memang disuguhkan di malam hari yang membuat semakin banyak remaja 

menghabiskan waktu malamnya di luar rumah. Hal ini sedikit banyak 

mempengaruhi pola hidup para remaja. Bepergian di malam hari membuat mereka 

menjadi lelah di pagi hari, saat dimana mereka seharusnya giat beraktivitas. Selain 

itu, pola hidup yang demikian turut mempengaruhi perilaku remaja masa kini. 

Mabuk menjadi satu hal yang (hampir) wajib untuk dilakukan ketika menikmati 

hiburan malam.

Dugem istilah yang sering dipakai oleh remaja untuk menggambarkan 

kegiatan yang dilakukan oleh remaja di club malam. Biasanya di isi dengan ber
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ajojing di lantai dansa atau hanya sekedar minum-minum menikmati dentuman 

irama musik. Dugem merupakan suatu singkatan yang artinya "Dunia Gemerlap". 

Para remaja sudah sangat akrab dengan istilah dugem. Dunia Gemerlap biasa di 

artikan sebagai dunia yang penuh hura-hura, suka-suka, dan senang-senang. 

Dugem tidak sebatas dilakukan oleh para pekerja, artis, pengusaha besar, kalangan 

mahasiswa bahkan pelajar pun ikut ke dalamnya. Peminat dugem mempunyai 

beragam alasan untuk menjadikan dugem sebagai salah satu kehidupan mereka. 

Ada yang sekedar mencari hiburan setelah penat bekerja atau melakukan aktivitas 

seharian, ada juga yang menjadikan dugem sebagai komunitas kedua sebagai 

tempat mencari penghidupan. Melalui dugem, para peminat dugem merasa dapat 

menemukan kebahagiaan mereka yang identik dengan ekspresi emosionalisme 

khas gejolak jiwa muda.

Menurut Gerungan, (Perdana, 2003) faktor utama yang menyebabkan 

remaja dugem adalah karena mereka mengalami kejenuhan pada aktifitasnya di 

siang hari seperti sekolah, perkuliahan, atau pun dalam lingkungan pekerjaan. Ada 

yang memang ingin mencari hiburan dengan cara menikmati live music yang di 

mainkan di diskotik tersebut. Ada juga yang berpikiran bahwa melakukan dugem 

hanya untuk bersenang-senang saja agar terhindar dari stress akibat tugas-tugas 

kuliah yang menumpuk, atau sekedar bisa bertemu teman-teman dan melepaskan 

beban kuliah di tempat dugem. Dugem kini telah menjadi bagian penting dari 

kehidupan malam para remaja.. Bagi para remaja kelas atas, dugem telah menjadi 

satu kebutuhan yang harus dilaksanakan untuk memperlihatkan eksistensi mereka.
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Alasan lain mengapa kegiatan berkumpulnya beberapa individu di sebuah 

klub malam ataupun diskotik ini dikatakan dugem atau dunia gemerlap adalah 

karena kegiatan ini biasanya dilakukan dengan mengeluarkan uang yang tidak 

sedikit. Para penikmat kegiatan ini biasanya adalah orang-orang perkotaan yang 

berasal dari golongan menengah ke atas yang memiliki kemampuan ekonomi atau 

finansial yang baik atau para pekerja yang memiliki gaji yang tinggi. Mereka 

adalah orang-orang yang memilih cara melepaskan kepenatan dan menghabiskan 

sisa waktu luang mereka dengan bersenang-senang, menikmati iringan musik, 

meminum “wine” hingga mabuk ataupun minuman berakohol mahal lainnya, 

bercengkrama dengan sahabat-sahabat mereka, hingga seks bebas. Semua 

kegiatan ini mampu menghabiskan uang ratusan ribu hingga jutaan rupiah 

permalamnya.

Banyak remaja yang terjerumus dalam pengaruh minuman beralkohol, 

merokok, pulang dini bahkan pagi hari dan kesehatan yang menurun meskipun 

secara tidak langsung mereka rasakan, adakalanya mereka harus berbohong 

kepada orang tuanya hanya untuk pergi dugem. Terkadang saat dugem mereka 

bersikap seolah tidak peduli terhadap situasi yang ada dan dapat secara bebas 

mengekspresikan sesuatu sesuai dengan keinginan, tetapi jika tidak dugem, 

mereka tidak dapat berbuat semaunya sendiri karena masih ada norma dan nilai 

dalam masyarakat. Namun, semakin sering mereka dugem, norma dan nilai yang 

berlaku dalam masyarakat ini semakin tidak diperhatikan lagi. Remaja banyak 

yang tidak mempedulikan norma yang ada. Remaja senantiasa mengabaikan 

norma-norma hanya demi mendapatkan kebahagiaan semu yang mereka dapatkan
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dari dugem. Padahal banyak sekali sisi negatif dari kegiatan dugem yang mereka 

lakukan itu, diantaranya yaitu mabuk-mabukan, penggunaan obat terlarang, yang 

akhirnya berdampak buruk bagi kehidupan sosial para remaja. Tidak hanya 

kehidupan sosial yang mengalami masalah, di dalam kegiatan sekolah atau di 

dalam kegiatan perkuliahan, mereka mengalami beberapa gangguan yang di 

akibatkan oleh gaya hidup remaja yang semakin lama semakin tidak menaati nilai 

dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Seringnya remaja yang 

melakukan kegiatan dugem, seringkah berdampak negatif dalam keseharian 

mereka. Hampir setiap remaja yang melakukan dugem, mereka mengkonsumsi 

minuman beralkohol. Balikan banyak yang menggunakan narkoba. Gaya hidup 

yang sudah sangat bebas secara tidak langsung membuat remaja tidak lagi 

menaati norma-norma yang ada.

Dugem dianggap para remaja sebagai bagian dari sebuah kemajuan dan 

bagi mereka sebuah kemajuan adalah sesuatu yang harus diikuti. Anggapan 

bahwa budaya ataupun gaya hidup Barat adalah sebuah kemajuan kemudian 

memunculkan konsep ketertinggalan pada mereka yang tidak mengikuti irend 

tersebut. Remaja yang sering dugem umumnya menganggap bahwa gaya hidup 

yang mereka lakukan adalah bagian dari sebuah peradaban yang lebih maju dan 

mereka juga memiliki anggapan bahwa orang yang tidak menjalani kehidupan 

seperti yang mereka lakukan adalah orang yang hidup dalam kekurangan dan 

‘tertinggal’ dibandingkan mereka.

Bagi masyarakat awam dugem selalu diasosiasikan sebagai kegiatan 

negatif. Hal ini disebabkan dugem selalu identik dengan musik menghentak yang
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h ingar bingar, wanita seksi, minuman yang memabukkan, sampai pada seks 

bebas. Bagi sebagian orang dugem dianggap kesenangan semu (sementara) dan 

budaya bagi kaum yang menganut hedonism. Namun bagi penikmatnya perilaku 

dugem adalah bagian dari gaya hidup metropolitan yang dilakukan untuk mencari 

hiburan, membuang kepenatan dari kegiatan rutinitas kerja, atau hanya sekedar 

mengisi waktu bersama rekan. Dugem merupakan sesuatu yang mampu 

memberikan kesenangan dan kepuasan bagi penikmatnya. Kesenangan yang 

hanya bisa mereka dapatkan dengan menghabiskan waktu dan uang tanpa 

memperdulikan keadaan di luar mereka.

Kultur dunia malam Indonesia adalah sasaran yang mudah untuk 

diselubungkan dengan cara negatif. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengikut kultur 

dunia malam seringkah dianggap sebagai segerombolan anak muda yang hedonis 

dan penganut sekulerisme. Masyarakat pada umumnya telah mempersepsikan 

bahwa hiburan malam adalah bukan bagian dari budaya timur yang dimiliki oleh 

bangsa Indonesia. Apa yang ada di dalam kehidupan malam adalah sesuatu yang 

akan merusak generasi bangsa ini.

Masa remaja merupakan masa transisi antara anak-anak dengan 

dewasa yang disertai banyak perubahan fisik, kognitif, maupun sosial (Feldman 

dkk dalam Yumardi, 2006). Oleh karena itu, masa remaja dianggap sebagai 

yang paling rentan masalah. Menurut Lisnawati (2007), dugem adalah gaya hidup 

yang sedang menjadi sebuah fenomena bagi remaja. Kultur dunia malam 

Indonesia adalah sasaran yang mudah untuk diselubungkan dengan cara negatif. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengikut kultur dunia malam seringkah dianggap

masa

masa
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sebagai segerombolan anak muda yang hedonis. Ada juga yang berpikiran bahwa 

melakukan dugem hanya untuk bersenang-senang saja agar terhindar dari 

akibat tugas-tugas kuliah yang menumpuk. Atau sekedar bisa bertemu teman- 

teman dan melepaskan beban kuliah di tempat dugem.

Mengenai pengeluaran, tidak bisa dipungkiri bisa menghabiskan biaya 

puluhan ribu rupiah bahkan ratusan ribu rupiah atau bahkan jutaan rupiah untuk 

sekali melakukan dugem. Banyak yang beranggapan bahwa uang yang 

dikeluarkan setimpal dengan apa yang mereka dapatkan. Secara tidak langsung, 

diperlukan uang yang cukup banyak untuk melakukan dugem, apalagi dugem 

dilakukan di hotel berbintang. Dugem kini telah menjadi bagian penting dari 

kehidupan malam para remaja. Bagi para remaja kelas menengah atas, dugem 

telah menjadi satu kebutuhan yang harus dilaksanakan untuk memperlihatkan 

eksistensi mereka.

stress

Di kota Palembang, Hotel berbintang yang mempunyai diskotik hanya 

Hotel Novotel. Diskotik hotel tersebut bernama “Centre Stage” (CS). CS 

merupakan diskotik yang bisa dikatakan sering di datangi oleh remaja kelas 

menengah atas di kota Palembang. Tarif masuk yang cukup mahal,Rp 75.000 

pada hari biasa, dan Rp. 100.000 pada malam minggu, serta harga minuman dan 

makanan yang tidak kalah mahal, jika di cafe-cafe biasa, harga minuman 

beralkohol atau wine Rp. 500.000 per botol, di CS bisa mencapai RP.800.000 per 

Begitu juga makanan. Karena makanan yang tersedia di CS hanya kentang 

goreng yang jika di cafe-cafe biasa hanya Rp. 15.000 per porsi, maka di CS 

harganya Rp.30.000 per porsi, dan balikan rokok pun mencapai harga Rp.30.000

botol.
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per bungkus yang jika di warung-warung biasanya dijual dengan harga Rp.l 5.000 

per bungkus mengharuskan remaja untuk banyak membawa uang agar dapat 

menikmati dugem di CS. Belum lagi ongkos kendaraan, serta pakaian yang 

kebanyakan merek-merek terkenal dan ‘nge-trend’ sehingga mereka bisa tampil 

modis dan glamour. Maka banyak remaja kalangan menengah atas yang

melakukan dugem di CS.

Berdasarkan uraian sebelumnya fenomena perilaku dugem remaja

kalangan menengah atas di kota Palembang merupakan suatu hal yang menarik 

untuk dikaji. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan tentang bagaimana perilaku

dugem oleh remaja kalangan menengah keatas menjalani kehidupan malamnya di

dalam sebuah diskotik, tentang berbagai aktivitas remaja saat dugem, pola

konsumsi, tingkah laku dan hubungan sesama remaja yang semuanya terangkum

dalam perilaku dugem remaja kalangan menengah keatas kota Palembang.

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut bagaimana perilaku dugem remaja 

kalangan menengah atas pada diskotik Centre Stage hotel Novotel di kota 

Palembang?
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana perilaku dugem remaja kalangan kelas 

menengah atas pada diskotik Centre Stage hotel Novotel di kota Palembang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini maka 

manfaat yang bisa diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:

Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu Sosiologi

khususnya mengenai bagaimana perilaku dugem remaja kalangan

menengah atas pada diskotik Centre Stage hotel Novotel di kota

Palembang.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Diharapkan para remaja akan mampu memahami sejauh mana tingkat 

spiritualnya ketika mereka sudah terjebak dalam gaya hidup modem 

dugem sehingga mereka dapat melakukan instropeksi diri dan 

dapat mematuhi norma-norma yang berlaku di dalam suatu lingkungan 

masyarakat.

remaja
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1.4. Tinjauan Pustaka

Perilaku dugem menunjukkan aktivitas di mana terkadang aktivitas 

tersebut dapat membuat para penikmat dugem menjadi kecanduan akan aktivitas 

tersebut yang pada akhirnya dapat menjadi kebiasaan bagi penikmatnya. Perilaku 

dugem ini lazimnya dilakukan oleh remaja yang juga berfungsi untuk pergaulan 

antar kelompok dan ada kesan glamor dalam kegiatan dugem karena memerlukan 

penampilan yang keren serta uang yang banyak dan termasuk dalam kategori 

kelas menengah atas.

Dalam stratifikasi sosial, kelas menengah atas merupakan kelas sosial 

yang berada di atas kelas menengah dan berada di bawah kelas atas. Kelas sosial 

adalah stratifikasi sosial menurut ekonomi (menurut Barger). Ekonomi dalam hal 

ini cukup luas yaitu meliputi juga sisi pendidikan dan pekeijaan karena 

pendidikan dan pekeijaan seseorang pada zaman sekarang sangat mempengaruhi 

kekayaan / perekonomian individu. Kelas sosial didefinisikan sebagai pembagian 

anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki status kelas yang berbeda sehingga 

para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai status yang sama, dan para 

anggota kelas lainnya mempunyai status yang lebih tinggi atau lebih rendah. 

Kategori kelas sosial biasanya disusun dalam hierarki, yang berkisar dari status 

yang rendah sampai yang tinggi. Dengan demikian, para anggota kelas sosial 

tertentu merasa para anggota kelas sosial lainnya mempunyai status yang lebih 

tinggi maupun lebih rendah dari pada mereka. Kelas sosial dapat dibedakan 

menjadi beberapa kelas, yaitu kelas bawah, kelas menengah bawah, kelas 

menengah, kelas menengah atas dan kelas atas.
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Penelitian tentang “Pengaruh mengunjungi tempat hiburan malam 

terhadap gaya hidup remaja (Studi Kasus Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, 

Jawa Barat)” oleh Hadijah Nasution menyebutkan bahwa kehadiran diskotik pada 

saat ini berpotensi untuk menstimulasi gaya hidup remaja yang mengunjungi 

tempat-tempat tersebut. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa melalui 

interaksi sosial yang berlangsung pada akhirnya seseorang mampu untuk 

mengenal, menghayati nilai, dan norma kelompok/kelompok temannya sehingga 

dapat menetapkan peran yang dijalaninya atau sebaliknya dapat berdampak buruk 

pada kehidupan pribadi dan sehari-hari remaja tersebut.

Penelitian lain yang beijudul “Gaya hidup remaja yang Melakukan 

Clubbing” oleh Dimitri Nindyastari tahun 2008. Clubbing saat ini merupakan 

kehidupan malam anak muda perkotaan yang sedang menjadi tren. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui gambaran gaya hidup remaja yang melakukan 

clubbing dan faktor pembentuk gaya hidup remaja yang melakukan clubbing.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Palembang dengan studi kasus di 

diskotik “Center Stage (CS)” Hotel Novotel. Alasan memilih lokasi ini adalah 

Palembang sebagai kota yang sudah banyak menawarkan tempat-tempat hiburan 

salah satunya CS yang berada di Hotel Novotel kota Palembang. CS sebagai 

diskotik yang terkenal di Kota Palembang khususnya di kalangan remaja kota 

Palembang dan diminati karena diskotik ini merupakan salah satu diskotik yang



• Kelas Bawah

Berada di paling bawah lapisan kelas. Biasanya termasuk ke dalam 

golongan miskin. Menurut Bank Dunia (World Bank) orang yang per 

kapita income-nya kurang dari US$ 2 sehari, dianggap miskin.

• Kelas Menengah

Golongan yang pengeluarannya lebih tinggi. Umumnya sudah bisa 

menabung. Sebagian dari mereka sudah bisa berinvestasi. Mereka 

umumnya berpendidikan baik, minimal SLTP. Menurut Bank Dunia, yaitu 

mereka yang pengeluarannya 4 sampai 10 dolar AS per hari (atau Rp 1,1

juta sampai Rp 2,7 juta/ orang/ bulan);

Kelas Menengah Bawah

Yaitu mereka yang pengeluarannya 2 sampai 4 dolar AS per hari (atau

sekitar Rp. 540.000 sampai Rp 1,1 Juta /orang/bulan atau Rp 2,16 juta 

sampai Rp. 4,4 juta per keluarga dengan anggota keluarga 4 orang). 

Kelas Menengah Atas

Yaitu mereka yang pengeluarannya antara 10 sampai 20 dolar AS ( 

atau Rp 2,7 juta sampai Rp 5,4 juta/ orang/ bulan).

• Kelas Atas

Golongan masyarakat yg paling atas berdasarkan kekayaan atau tingkat 

kehidupan sosial. Yaitu mereka yang pengeluarannya lebih dari 20 dolar 

AS (atau lebih dari 5,4 juta/orang/bulan).
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cukup benama, ramai dan diskotik ini sering mengadakan acara-acara yang 

membuat remaja kalangan menengah atas senang mendatangi diskotik ini.

Mahalnya biaya masuk serta mahalnya barang-barang atau minuman yang 

dijual di CS, sering membuat remaja kelas menengah atas lebih memilih CS 

sebagai tempat untuk dugem. Hal ini dikarenakan banyak remaja kelas menengah 

atas yang ingin dilihat keberadaannya sebagai remaja golongan kelas menengah 

atas. Serta CS juga lebih mementingkan kenyamanan dan keamanan pelanggan.

1.5.2. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yakni suatu penelitian yang

mengutamakan kedalaman informasi tentang suatu masalah yang diangkat.

Dengan memakai pendekatan ini masalah dapat dilihat secara mendalam sehingga 

bisa menyentuh akar persoalannya dengan lebih baik. Metode kualitatif ini 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- 

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. Pendekatan ini 

diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic.

Dalam penelitian ini metode kualitatif dipergunakan untuk memperoleh data 

yang mendalam dan hasil perilaku dugem remaja kalangan memengah keatas di 

diskotik Centre Stage Hotel Novotel kota Palembang.
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1.5 J. Defenisi Konsep

Perilaku dugem dalam penelitian ini adalah setiap aktifitas atau kegiatan yang 

dilakukan para remaja pada saat melakukan dugem di lokasi penelitian, meliputi 

apa saja yang mereka lakukan pada saat dugem, minuman dan makanan apa yang 

mereka pesan untuk menemani mereka dugem, bagaimana pakaian yang mereka 

kenakan pada saat dugem, serta berapa uang yang biasa mereka habiskan dalam 

satu kali dugem.

Remaja adalah individu yang beijenis kelamin laki-laki dan perempuan, berusia

antara 18-24 tahun, belum menikah. Dalam penelitan ini remaja yang dimaksud

adalah remaja yang melakukan aktifitas dugem di Centre Stage.

Remaja Kelas Menengah Atas adalah remaja yang memiliki tingkat ekonomi 

lebih baik dibandingkan dengan remaja-remaja yang lain. Atau penghasilan orang 

tua mereka diatas rata-rata sehingga mereka tidak memiliki kesulitan dalam hal 

finansial. Bank Dunia menggunakan ukuran pengeluaran untuk membedakan 

kelompok miskin dan menegah atas. Yang dimaksud kelompok miskin adalah 

yang pengeluarannya di bawah US$2. Sedangkan, kelompok non miskin atau 

menengah atas, pengeluarannya USS10-20 atau Rp 2,7 juta sampai Rp 5,4 juta/ 

orang/ bulan. Dalam penelitian ini, informan yang saya teliti mempunyai orang

tua yang berpenghasilan antara Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000 per bulan bahkan 

lebih.

15



A

Perilaku Dugem Remaja Kelas Menengah Atas di kota Palembang dalam 

penelitian ini adalah aktifitas atau kegiatan berkumpul di suatu diskotik dengan 

ajojing atau berdansa yang dilakukan oleh remaja antara 18-24 tahun yang 

mempunyai tingkat ekonomi diatas rata-rata dan belum menikah.

cara

1.5.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang terdiri dari remaja 

yang berada di kota Palembang dengan kriteria sebagai berikut:

1. Berumur 18-24 tahun, belum menikah, dan masih tinggal bersama orang

tua

2. Pemah/sering melakukan dugem di diskotik Centre Stage hotel Novotel

Palembang.

1.5.5 Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi (Moleong, 2001). Penentuan informan dilakukan 

secara purposive yaitu teknik yang bertujuan untuk mengambil informan dari 

orang-orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti, yaitu 

mengenai Perilaku Dugem Remaja Kalangan Menengah Atas di diskotik Centre 

Stage hotel Novotel kota Palembang. Informan yang saya teliti terdiri dari 5 orang

remaja yang sering datang ke CS. Alasan saya hanya memilih 5 orang informan 

karena kelima informan ini sudah cukup untuk menjawab penelitian ini.
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Ketika proses pencarian informan dilapangan telah dilakukan maka 

didapatkan informan yang termasuk kedalam kriteria informan sebagai berikut:

1. Individu yaitu remaja yang suka mendatangi tempat hiburan malam 

khususnya diskotik Centre Stage Hotel Novotel Kota Palembang. Berumur 

18-24 tahun, belum menikah, dan masih tinggal bersama orang tua

2. Melakukan aktivitas dugem setidaknya dua kali dalam seminggu.

Ketika proses pencarian informan dilapangan telah dilakukan maka 

didapatkan informan yang termasuk ke dalam kriteria informan yang telah

ditentukan oleh peneliti. Berikut ini data informan yang disajikan dalam bentuk

tabel 1.1 :

Tabel 1.1
Daftar Informan

No Nama Umur (Tahun) Status

1. Ez (laki-laki) 23 Mahasiswa

2. In (laki-laki) 21 Mahasiswa

3. Yu (perempuan) 24 Karyawati

4. Fi (permpuan) 20 Mahasiswa

5. Er (laki-laki) 21 Mahasiswa

Sumber : Data primer yang diolah
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1.6 Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang merupakan 

tokoh kunci dari informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data primer 

yaitu data utama yang dalam penelitian ini diperoleh dari hasil obeservasi dan 

wawancara secara mendalam dengan informan.

Sumber data dari informan yaitu individu yaitu remaja di Kota Palembang

yang berusia antara 18-24 tahun Data primer yang ingin diambil adalah data

tentang perilaku dugem remaja kalangan menengah keatas di Hotel Novotel di

Kota Palembang.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah studi pustaka, diperoleh dari dokumen- 

dokumen, buku-buku, ilmu-ilmu sosial yang berkaitan dengan fokus penelitian, 

buku-buku tentang psikologi, majalah, tulisan/bahan-bahan yang didownload dari 

situs internet, bahan-bahan kuliah, kaiya-karya ilmiah, buku-buku metodologi 

penelitian, serta buku/bahan lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak 

langsung terhadap fokus penelitian.
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1.7. Teknik Pengumpulan Data

1.7.1 Pengamatan Secara Langsung atau Observasi Partisipasi

Pengamatan dilakukan secara langsung dan dicatat secara sistematis 

terhadap gejala yang diselidiki. Data yang diperlukan merupakan data kualitatif 

yaitu diukur secara tidak langsung misalnya berupa sikap, aktifitas yang teijadi, 

minuman apa yang mereka pesan, serta apakah minuman yang mereka pesan 

bersifat memabukkan atau hanya sekedar minuman ringan. Dalam penelitian ini 

peneliti terjun langsung untuk melihat aktifitas dari perilaku dugem remaja 

kalangan menengah keatas yang mengambil lokasi diskotik Centre Stage Hotel 

Novotel Kota Palembang.

1.7.2 Wawancara

Proses wawancara yang akan dilakukan yaitu:

1. Peneliti mengindentifikasikan remaja yang akan dijadikan informan sesuai 

dengan kriteria yang telah diuraikan sebelumnya.

2. Wawancara yang akan dilakukan dengan adanya proses pendekatan diri 

dengan informan baik melalui perkenalan maupun interaksi untuk tujuan 

menciptakan hubungan yang akrab dengan remaja kota Palembang.

3. Setelah proses pendekatan peneliti akan mencari informasi sebanyak- 

banyaknya dari informan mengenai masalah yang akan diangkat dalam 

penelitian yang akan dilakukan dengan 

pertanyaan yang telah disiapkan.

memberikan beberapacara
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1.7.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan mempelajari sumber-sumber terkait, seperti 

buku-buku ilmu sosial yang berkaitan dengan fokus penelitian dan psikologi 

tentang remaja serta memanfaatkan sumber-sumber tertulis meliputi majalah, 

tulisan-tulisan^bahan-bahan yang akan di download dari situs internet, bahan- 

bahan kuliah, karya-karya ilmiah, buku metodologi penelitian, serta bukiL^ahan 

lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap fokus 

penelitian yang akan dilakukan.

1.8. Teknik Analisa Data

Penelitian ini akan menggambarkan fenomena perilaku dugem remaja

kalangan menengah atas di kota Palembang. Teknik analisis data kualitatif

menurut Miles dan Hebermas (1992) melalui tiga tahap yaitu reduksi data,

penyajian data (Bimgin, 2001:229).

1. Tahap Reduksi Data

Peneliti pada tahap ini memusatkan pada data lapangan yang telah 

terkumpul, yaitu data mengenai bagaimana Perilaku dugem remaja di 

diskotik Centre Stage Hotel Novotel di Kota Palembang.

Data lapangan tersebut selanjutnya dipilih dalam arti kata menentukan 

derajat relevansinya dengan maksud penelitian, data yang cocok dengan 

maksud penelitian akan peneliti ambil. Data yang terpilih selanjutnya akan
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disederhanakan dalam arti mengklasifiskasikan data atas dasar tema-tema,

tersebar, menelusuri tema untukmemadukan data yang 

merekomendasikan data tambahan kemudian melakukan abstraksi data

menjadi uraian singkat.

2. Tahap Penyajian Data

Peneliti pada tahap ini melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks 

naratif terlebih dahulu, artinya data mengenai Perilaku dugem remaja di 

diskotik Centre Stage Hotel Novotel di Kota Palembang dilihat dari latar 

belakang kehidupan sosial-ekonomi yang ada peneliti sajikan dalam 

bentuk cerita, misalkan peneliti mendeskripsikan aktifitas perilaku dugem 

remaja dimana selanjutnya data tersebut dirangkum dan disajikan dalam

bentuk kalimat yang dapat dimengerti.

3. Tahap Kesimpulan

Peneliti pada tahap ini selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang 

muncul dari data mengenai perilaku dugem remaja kalangan menengah 

atas yang melakukan dugem di diskotik Centre Stage Hotel Novotel Kota 

Palembang dilihat dari latar belakang kehidupan sosial-ekonomi yang ada. 

Data yang menunjang fokus penelitian akan disesuaikan kembali dengan 

data-data yang didapat dan juga melalui diskusi dengan teman sejawat. 

Selanjutnya dari data diperoleh peneliti mencoba mengambil kesimpulan.
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Mula-mula kesimpulan itu kabur, tetapi lama kelamaan semakin jelas

karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verivikasi dapat

dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru (Usman,

2001). Setiap data yang menunjang penelitian akan disesuaikan kembali dengan

data-data yang didapat dan juga melalui diskusi dengan dosen pembimbing dan

teman sejawat.
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