
 

ABSTRAK 
 
 

 
Warung kopi Uyel, merupakan suatu fenomena yang tak dapat disangkal lagi 

dalam sebuah realitas sosial. Berbagai macam reaksi diberikan masyarakat atas 
keberadaan warung kopi uyel. Namun hal ini tidak membuat pengemar berhenti untuk 
memperjuangkan persamaan hidup mereka di dalam lingkunggan masyarakat. Perlahan 
namun pasti semakin banyak bermunculan warung kopi dengan penjaga wanita di daerah 
Gresik, baik itu positif atau sebaliknya. Fenomena sosial yang menurut peneliti dapat 
memunculkan permasalahan kompleks dan berkepanjangan dewasa ini adalah fenomena 
keberadaan buruh pabrik di dalam lingkunggan warung kopi uyel yang semakin banyak 
yang bermunculan.  

Penelitian ini memfokuskan pada fenomena-fenomena yang ada di dalam 
lingkungan warung kopi, selain itu peneliti ingin mengetahui permasalahan bagaimana 
makna-makna yang terbentuk dari komunitas cangruk di dalam lingkungan warung kopi 
uyel. Kebutuhan seseorang akan tempat hiburan dan wadah bagi komunitas penggemar 
warung kopi. Hal inilah yang menjadi pendorong warung-warung dengan konsep wanita 
sebagai penjaga berkembang pesat di daerah Gresik. Oleh karena itu penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui fenomena warung kopi uyel yang ada di gresik, selain itu 
peneliti ingin mengungkap tentang keberadaan komunitas cangkruk yang menjadi 
penggemar warung kopi uyel tersebut. Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif 
yang menggunakan teknik penarikan sampel secara snowball.  

 Dari hasil penelitian makna-makna yang terbentuk di dalam lingkungan warung 
kopi uyel oleh penggemar kopi uyel adalah keberadaan warung kopi yang dijadikan 
sebagai wadah berkumpulnya komunitas-komunitas untuk mencari informasi-informasi 
dan hiburan bagi komunitas. Dimana terbentuknya suatu komunitas buruh terbentuk atas 
unsur ketidak sengajaan. Dimana mereka memiliki persamaan prinsip dari makna-makna 
yang mereka ciptakan di dalam lingkungan warung kopi. Maka dengan adanya prinsip-
prinsip yang melekat pada komunitas buruh tersebuh akan menjadi sebuah gaya hidup 
baru bagi komunitas buruh pabrikan di kota gresik. 
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