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ABSTRAK 

Aktivitas hangout merupakan aktivitas yang popular dikalangan 

masyarakat urban. Seringnya masyarakat urban melakukan aktivitas hangout, 

menjadikan hangout sebagai suatu gaya hidup yang terdapat pada masyarakat 

urban. Terdapat perbedaan yang mencolok dari aktivitas hangout yang dilakukan 

pada saat ini. Dahulu saat melakukan aktivitas hangout, kita tidak perlu menjadi 

pemilih terkait tempat yang akan dikunjunginya. Namun saat ini,  hangout 

dilakukan pada café-café yang saat ini mulai hadir di tengah-tengah masyarakat 

urban. Starbucks coffee shop merupakan salah satu tempat hangout yang digemari 

oleh masyarakat urban.  

Dalam penelitian ini, menggunakan teori dari Mike Fetaherstone dan 

Theodore W. Adorno. Paradigma yang digunakan adalah Culture Studies dan 

pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini 

menggunakan purposive. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui 

wawancara mendalam. Lokasi penelitian yang dipilih yakni di Starbucks coffee 

shop. 

Peneliti menemukan bahwa aktivitas hangout yang dilakukan masyarakat 

urban kali ini bertujuan  untuk memenuhi hasrat atau nafsu untuk mendapatkan 

kesenangan pribadi. Dalam melakukan aktivitas hangout, mereka lebih sering 

melakukan bersama temannya. Starbucks coffee shop merupakan tempat pilihan 

untuk hangout karena memiliki suasana yang terlihat mewah dan modern. Hal ini 

sekaligus untuk menunjukkan identitas sosial yang mereka miliki. 

Kata kunci: gaya hidup, hangout, masyarakat urban.  

 



ABSTRACT 

Hangout activity is a popular activity among urban people. Often urban 

communities do hangout activities, making the hangout as a lifestyle that exist in 

urban society. There is a striking difference from the current hangout activity. In 

the past while doing hangout activity, we do not need to have inter-related places 

to be visited. ut this time, hangout performed at the café which now began to be 

present in the midst of urban society. Starbucks coffee shop is one of the hangout 

favored by urban society.  

In this research, using the theory of Mike Fetaherstone and Theodore W. 

Adorno. This research used paradigm of Culture Studies and qualitative 

approaches. The survey using purposive technique. Data obtained in this research 

through in-depth interviews. The selected research locations namely at a 

Starbucks coffee shop. 

Researchers found that activity performed hangout urban society is aimed 

to satisfy the desire or appetite to get personal pleasure. In doing activities 

hangout, they often do with a friend. Starbucks coffee shop is the preferred place 

to hang out because it has an atmosphere that looks luxurious and modern. It is 

well to show their social identity. 

Keywords: lifestyle, hangout,urban communities 

Pendahuluan 

Dikalangan masyarakat 

urban, salah satu gaya hidup yang 

popular dilakukan masyarkat adalah 

aktivitas hangout. Masyarakat urban 

melakukan aktivitas hangout tidak 

hanya sesekali saja, namun mereka 

melakukan aktivitas hangout secara 

berulang. Terdapat perbedaan yang 

mencolok pada aktivitas hangout 

yang dilakukan masyarakat urban di 

era modern saat ini dengan aktivitas 

hangout yang dilakukan pada 

masyarakat urban pra-modern, yakni 

berkaitan dengan tempat yang dipilih 

atau dituju masyarakat urban untuk 

melakukan aktivitas hangout. Di era 

modern saat ini masyarakat yang 

hanya sekedar melakukan aktivitas 

berkumpul di warung kopi, tidak 

dikatakan sebagai aktivitas hangout. 

Hangout  pada era modern ini 

biasanya dilakukan di mall, coffee 



shop atau hanya di rumah sahabat. 

Namun rupanya tempat untuk 

hangout yang biasa digemari oleh 

masyarakat urban yakni di coffee 

shop. Starbucks coffee shop yang 

merupakan tempat hangout 

terpopuler berasal dari Negara barat. 

Kehadirannya merupakan salah satu 

akses para pecinta kopi untuk dapat 

menikmati secangkir kopi dengan 

suasana tempat yang nyaman dengan 

cara yang lebih modern.  

Starbucks coffee shop tidak 

hanya menawarkan variasi kopi saja, 

melainkan Starbucks coffee shop 

juga menawarkan variasi minuman 

yang dapat dikonsumsi mulai dari 

anak-anak hingga lanjut usia. Mulai 

dari milkshake, tea dan latte. Selain 

itu, Starbucks coffee shop juga 

menyediakan makanan ringan untuk 

menemani waktu meminum kopi 

para konsumennya. Suasana yang 

modern dan menenangkan di 

Starbucks coffee shop turut menjadi 

daya tarik bagi para konsumennya.   

Pada masyarakat urban untuk 

melakukan aktivitas Hangout perlu 

berbagai pertimbangan. Padahal bila 

kita melihat arti kata hangout sendiri 

adalah nongkrong. Dengan kata lain, 

tujuan hangout adalah sebagai 

hiburan untuk diri dengan berkumpul 

bersama orang yang dekat dengan 

kita. Aktivitas hangout menjadi hal 

yang penting bagi masyarakat urban, 

masyarakat urban sesungguhnya 

tidak bisa bebas dalam melakukan 

aktivitas hangout. 

Pada era modern ini, aktivitas 

hangout memiliki berbagai hal yang 

diperhatikan. Seolah masyarakat saat 

ini menjadi sangat pemilih tentang 

tempat di mana mereka akan 

melakukan aktivitas hangout. Kita 

tidak membeli apa yang 



sesungguhnya kita butuhkan, 

melainkan kita membeli apa yang 

kode/tanda tawarkan pada kita 

tentang apa yang seharusnya dibeli 

(Ritzer, 2003:139). Tentunya tempat 

yang akan dituju haruslah tempat 

yang memiliki daya tarik yang sesuai 

dengan yang diinginkan masyarakat 

urban. Oleh karenanya coffee shop 

yang telah berdiri harus memiliki 

konsep layaknya masyarakat urban. 

Starbucks coffee shop menawarkan 

tempat dengan suasana yang modern 

dan nyaman. Hal ini bertujuan agar 

konsumen dapat menikmati suasana 

hangout yang menenangkan 

sehingga konsumen merasa betah di 

dalam coffee shop.  

Pada masyarakat urban saat 

ini sangat dimudahkan untuk 

mendapatkan berbagai informasi 

melalui internet tentang produk apa 

saja yang digemari serta dikonsumsi 

oleh masyarakat yang kemudian 

memberikan stimulasi dari budaya 

populer. Perkembangan teknologi 

informasi memudahkan masyarakat 

untuk memilih tempat hangout 

melalui media massa ataupun media 

elektronik. Seperti yang dilakukan 

oleh salah satu coffee shop ternama 

yakni Starbucks coffee shop yang 

melakukan promosinya melalui salah 

satu media social. Promosi yang 

dilakukan Starbucks coffee shop ini 

berupa menawarkan potongan harga 

pada beberapa menu yang telah 

ditetapkan. Hal ini meningkatkan 

peluang adanya konsumen baru yang 

membeli produk pada Starbucks 

coffee shop.  Selain itu kemajuan 

teknologi informasi memudahkan 

kita untuk menunjukkan gaya hidup 

se-modern mungkin kepada 

masyarakat urban.  



Pemilihan coffee shop dalam 

penelitian kali ini adalah Starbucks 

coffee shop. Hal ini dikarenakan 

Starbucks coffee shop merupakan 

salah satu coffee shop yang telah 

memiliki “nama” yang dikenal oleh 

masyarakat Indonesia khususnya 

masyarakat kota Surabaya. 

Kehadirannya dikenal sebagai coffee 

shop yang memilliki standart kelas 

yang tinggi, ini dapat dilihat dari 

harga yang ditawarkan dinilai cukup 

tinggi. Sehingga, tidak semua orang 

dapat mengunjungi Starbucks coffee 

shop. Seiring dengan berjalannya 

kemajuan teknologi dibidang 

informasi Starbucks coffee shop 

melakukan berbagai macam usaha 

untuk dapat menambah konsumen 

baru dengan cara melakukan promosi 

pemotongan harga yang dilakukan 

melalui media massa atau media 

sosial. Sehingga banyak ditemukan 

para pengunjung Starbucks coffee 

shop tidak hanya dari orang-orang 

yang sudah memiliki pendapatan 

saja, melainkan pelajar/mahasiswa 

yang belum memiliki pendapatan 

juga dapat mengunjungi Starbucks 

coffee shop. 

Penelitian kali ini berusaha 

menjawab permasalahan apa dan 

bagaimana masyarakat urban 

melakukan aktivitas hangout yang 

menjadi gaya hidup. Berbeda dengan 

studi terdahulu, penelitian kali ini 

tidak hanya fokus pada mahasiswa 

saja, namun pada konsumen coffee 

shop yang memiliki profesi yang 

berbeda-beda. 

Yakni pelajar/mahasiswa dan 

pengunjung coffee shop yang telah 

memiliki pekerjaan. Di samping itu, 

mengingat coffee shop saat ini telah 

melakukan berbagai promo baik dari 

media massa maupun media 



elektronik sehingga menjadi daya 

tarik konsumen untuk mengunjungi 

coffee shop. Penelitian ini akan 

dilakukan di coffee shop yang dinilai 

telah memiliki predikat sebagai 

coffee shop high class yakni 

Starbucks coffee shop dengan asumsi 

memiliki kondisi social yakni para 

pengunjung coffee shop dinilai 

sebagai kelas sosial menengah-atas. 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gaya hidup hangout 

yang dilakukan masyarakat 

urban ketika mengisi waktu 

luangnya ? 

2. Mengapa masyarakat urban 

memilih Starbucks coffee shop 

sebagai tempat hangout ? 

Tujuan 

1. Mengetahui dan memahami 

tentang gaya hidup hangout 

yang terjadi pada masyarakat 

urban 

2. Mengetahui dan memahami 

tentang pertimbangan 

masyarakat urban dalam 

memilih Starbucks coffee 

shop sebagai tempat hangout. 

Manfaat 

1. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat 

memberikan masukan bagi 

calon maupun pendiri coffee 

shop agar dapat memulai 

serta mempertahankan 

usahanya sesuai dengan 

kondisi masyarakat urban. 

2. Penelitian ini diharapkan 

dapat menjadikan 

pertimbangan dan masukan 

bagi penelitian khususnya 

yang membahas tentang 

“Gaya Hidup” di masa yang 

akan datang. 



Tinjauan Pustaka 

Teori Gaya Hidup 

Mike Featherstone menyatakan 

bahwasannya pada era modern ini, 

apa yang dikonsumsi oleh seseorang 

dapat mencerminkan identitas 

dirinya. Konsep gaya hidup yang 

terdapat pada masyarakat dengan 

segala symbolnya memiliki manfaat 

untuk menunjukkan status, peranan, 

kekuasaan dan keterampilan bagi 

para pelaku gaya hidup (Sartono 

1992: 200-201). Selain itu gaya 

hidup pada masyarakat tercipta 

melalui cara berpikir masyarakat itu 

sendiri. Perkembangan pemikiran 

tentang pemahaman masyarakat 

seperti pemikiran tentang gaya 

busana, perilaku sehari-hari dan 

penampilan seseorang yang didesain 

sedemikian rupa kemudian 

dituangkan dalam gaya hidup pada 

masyarakat (Featherstone 2001:205). 

Ini menjadikan gaya hidup pada 

masyarakat merupakan suatu proyek 

dalam kehidupan dan untuk 

menunjukkan suatu identitas yang 

berbeda dengan orang lain. 

Menurut Kotler (2002: 192) gaya 

hidup dikenali dengan bagaimana 

orang menghabiskan waktunya, 

apa yang penting orang 

pertimbangkan pada lingkungan, 

dan apa yang orang pikirkan 

tentang diri mereka sendiri dan 

sekitar. Gaya hidup merupakan 

hasil dari fungsi karakteristik atau 

sifat alami individu yang dibentuk 

melalui interaksi dengan 

lingkungan sosialnya. Gaya hidup 

merupakan pola hidup seseorang 

di muka bumi yang diekspresikan 

dalam berbagai aktivitas, minat 

seseorang dan opini terhadap 

sesuatu. Gaya hidup yang 

dilakukan dapat menggambarkan 



seseorang dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya (Kotler, 

Sakinah, 2002). Apa yang telah 

dikonsumsi oleh masyarakat 

urban, secara langsung maupun 

tidak langsung dapat 

menunjukkan kepada masyarakat 

tentang dari mana mereka berasal 

(kelas atas atau kelas bawah). 

Teori Ersatz 

Istilah ersatz dikemukakan 

oleh Adorno yang berarti nilai pakai 

kedua pada sebuah produk (Evers, 

1988). Pada masyarakat modern saat 

ini, merupakan masyarakat 

konsumen (Featherstone, 1991). 

Masyarakat modern dewasa ini tidak 

saja memperhatikan fungsi yang 

semula ditawarkan dari suatu produk 

tetapi lebih pada mengkonsumsi 

suatu symbol yang telah dipahami 

pada seseorang guna menunjukkan 

sekaligus menunjang identitas yang 

mereka miliki. 

Theodore W. Andorno 

(dalam Subandi, 2005) 

mengungkapkan empat aksioma 

yang menandai lahirnya masyarakat 

komoditas, yakni sebagai berikut: 

1. Kita hidup di dalam suatu 

masyarakat komoditas, yakni 

masyarakat yang di dalamnya 

berlangsung produksi barang-

barang, bukan terutama bagi 

pemuasan keinginan dan 

kebutuhan manusia, tapi demi 

profit atau keuntungan. 

Karenanya kebutuhan 

manusia terpuaskan secara 

incidental. Kondisi seperti ini 

tidak hanya mempengaruhi 

satu individu saja, melainkan 

juga mempengaruhi 

hubungan antar individu. 



2. Dalam masyarakat 

komoditas, muncul 

kecenderungan umum ke arah 

konsentrasi kapital yang luar 

biasa, memungkinkan 

terselubungnya operasi pasar 

bebas demi keuntungan 

produksi massa yang 

dimonopoli dari barang-

barang yang distandarisasi. 

Kecenderungan ini menurut 

Andorno akan benar-benar 

terjadi teristimewa terhadap 

industry komunikasi seperti 

mewabahnya telfon genggam 

yang memudahkan kita 

berkomunikasi dan 

mendapatkan informasi dari 

berbagai belahan dunia. 

3. Meningkatnya tuntutan terus 

menerus, sebagai 

kecenderungan umum dari 

kelompok yang lebih kuat 

untuk memelihara, melalui 

semua sarana yang tersedia, 

kondisi-kondisi dari relasi 

kekuasaan dan kepemilikan 

harta dalam menghadapi 

ancaman-ancaman yang 

sebenarnya mereka semai 

sendiri. 

4. Dalam masyarakat, kekuatan-

kekuatan produksi sudah 

sangat maju, dan pada saat 

yang sama, hubungan-

hubungan produksi terus 

membelenggu kekuatan-

kekuatan produksi yang ada, 

hal ini membuat masyarakat 

komoditas sarat dengan 

antagonism (istilah Andorno). 

Tidak hanya dalam batas 

ekonomi saja, namun juga 

mendominasi dalam konteks 

budaya. 

 



Paradigma Penelitian 

Dalam penelitian ini melihat 

suatu realitas dengan menggunakan 

paradigma Culture Studies. Dengan 

menggunakan paradigma CS akan 

mencoba mengetahui dan memahami 

fenomena yang terjadi dibalik gaya 

hidup hangout di coffee shop yang 

dilakukan masyarakat di kota 

Surabaya. Coffee shop di kota 

Surabaya tidak hanya menawarkan 

berbagai komoditas industri budaya 

yang berasal dari negara barat, 

melainkan Starbucks coffee shop 

seolah-olah mengajarkan kepada 

masyarakat kota Surabaya tentang 

cara hangout yang modern dilakukan 

oleh negara barat. Hal ini menjadikan 

aktivitas hangout tidak hanya 

sekedar berkumpul bersama teman 

dan keluarga, hangout pada 

masyarakat urban saat ini merupakan 

suatu hal penting sehingga perlu 

dilakukan beberapa pertimbangan. 

Pembahasan 

Hangout Menjadi Gaya Hidup 

Masyarakat Urban 

Masyarakat urban saat ini 

memiliki kegiatan yang cukup padat. 

Tidak dapat dipungkiri, kegiatan-

kegiatan yang dilakukan masyarakat 

urban seringkali membuat 

masyarakat terbebani baik fisik 

maupun non-fisik. Akibatnya, 

mereka ingin melakukan aktivitas 

yang dapat merilekskan pikiran 

mereka dari berbagai kegiatan sehari-

hari. Hangout adalah salah satu 

aktivitas yang dilakukan masyarakat 

urban untuk dapat merilekskan 

pikiran mereka. Hal ini dapat dilihat 

dari banyaknya masyarakat urban 

yang melakukan aktivitas hangout 

pada salah satu coffee shop yang 



telah dikenal oleh masyarakat urban. 

Dalam melakukan aktivitas hangout 

di Starbucks coffee shop, masyarakat 

urban tidak hanya melakukannya 

sehari dalam seminggu. Sehingga 

seringnya masyarakat urban 

melakukan aktivitas hangout di 

Starbucks, menyebabkan hangout 

menjadi suatu gaya hidup masyarakat 

urban di era modern ini. Mereka 

melakukannya dalam intensitas yang 

tinggi karena aktivitas hangout 

dinilai sebagai aktivitas hiburan yang 

dibutuhkan masyarakat urban. 

Seringnya mereka melakukan 

hangout diakibatkan rasa bosan, 

penat dan beban pikiran yang 

menumpuk membuat mereka 

melakukan hangout dalam intensitas 

waktu yang sering. Aktivitas hangout 

yang dilakukan tidak hanya bertujuan 

untuk bertemu dan berkumpul 

dengan teman atau keluarga. Bagi 

masyarakat urban hangout dilakukan 

agar mereka mendapatkan 

kesenangan pribadi. Mereka rela 

mengeluarkan sejumlah uang yang 

cukup banyak demi mendapatkan 

kesenangan saat melakukan aktivitas 

hangout di Starbucks. 

Lebih lanjut tentang gaya 

hidup, Featherstone menilai bahwa 

gaya hidup dapat diciptakan melalui 

pemikiran tentang pemahaman 

masyarakat seperti gaya busana, 

perilaku sehari-hari dan penampilan 

seseorang yang kemudian dituangkan 

ke dalam gaya hidup sehari-hari. Apa 

yang dinilai oleh seseorang adalah 

bagus dan cocok dengan karakter 

masyarakat urban di era modern, 

akan secara langsung atau tidak 

langsung diterapkan masyarakat pada 

saat menjalani kehidupan sehari-hari. 

Seperti halnya dengan, kehadiran 

Starbucks sebagai tempat hangout 



yang dinilai memiliki merek dagang 

yang digemari oleh masyarakat 

urban. Meski Starbucks 

memperdagangkan produknya 

dengan harga jual yang cukup tinggi 

apabila dibandingkan dengan coffee 

shop lain. Masyarakat urban masih 

saja berbondong-bondong 

berkunjung untuk mencoba 

melakukan aktivitas hangout  di 

dalam Starbucks coffee shop. Negara 

Barat atau Amerika, dinilai 

mencerminkan kehidupan modern 

yang sesungguhnya. Hal ini 

memunculkan rasa penasaran, rasa 

keingintahuan masyarakat urban 

tentang aktivitas hangout yang 

dilakukan oleh Negara Barat. 

Akibatnya masyarakat urban yang 

mampu melakukan aktivitas hangout 

di Starbucks coffee shop, secara tidak 

langsung dinilai sebagai orang yang 

mengikuti perkembangan jaman. 

Dengan kata lain, memberikan 

identitas yang diperoleh sebagai hasil 

dari melakukan hangout di Starbucks 

coffee shop. 

Seiring dengan 

perkembangan teknologi informasi, 

Starbucks coffee shop 

memanfaatkannya untuk melakukan 

kegiatan promosi melalui media 

Sosial yang telah banyak dimiliki 

masyarakat urban. Promosi yang 

diadakan Starbucks ialah potongan 

harga 50% atau 30%, pemberian 

harga 25.000 untuk pembelian menu 

minuman yang telah ditetapkan dan 

promo varian menu baru. Rupanya 

akun resmi Starbucks coffee shop 

dapat menarik perhatian masyarakat 

urban untuk mengikutinya. 

Masyarakat urban tertarik untuk 

mengikuti akun Starbucks. 

Mengikuti akun Starbucks, artinya 

masyarakat ingin mengetahui 



informasi terbaru dari Starbucks. 

Masyarakat tidak ingin tertinggal 

informasi yang berasal dari akun 

Line Starbucks coffee shop. Memang 

salah satu cara Starbucks untuk dapat 

mempromosikan produk barunya 

ialah melalui akun Line. Ia tidak 

memilih mempromosikannya melalui 

Televisi atau media cetak. Karena 

sesuai dengan kondisi masyarakat 

urban saat ini yang lebih tertarik 

mencari informasi baru melalui 

telefon genggam untuk mengakses 

media sosial. 

Manfaat dari akun Starbucks 

dapat menjadikan masyarakat urban  

melakukan hangout di Starbucks 

dengan biaya yang lebih murah. Hal 

ini dikarenakan, Starbucks coffee 

shop melakukan promo minuman 

seharga 25.000 untuk pengunjung 

pada hari yang telah ditentukan 

Starbucks coffee shop. Hal ini dapat 

menambah konsumen baru yang 

dapat melakukan hangout di 

Starbucks coffee shop. Piliang 1998, 

menyatakan bahwa di dalam dunia 

maya terdapat gabuangan antara 

kebenaran dan kepalsuan. Dikaitkan 

dengan promo potongan harga yang 

ditawarkan Starbucks coffee shop 

sebetulnya masih tegolong mahal 

bila dibandingkan coffee shop lain. 

Dengan sejumlah uang seharga 

25.000 rupiah, Memang benar 

nominal 25.000 dinilai nominal 

paling murah di Starbucks. Tetapi 

dibandingkan dengan coffee shop 

lainnya, nominal 25.000 adalah harga 

yang dinilai mahal. Para pelanggan 

Starbucks coffee shop hanya 

mendapatkan segelas minuman 

berukuran tall (kecil) dengan menu 

yang sudah ditentukan Starbucks 

sebelumnya. Tetapi, pengalaman 

hangout yang dilakukan masyarakat 



urban saat diadakan promosi dapat 

menimbulkan rasa puas tersendiri 

pada diri masing-masing. Hal ini 

dikaitkan dengan penjelasan 

Featherstone (2008), yakni 

masyarakat melakukan konsumsi di 

waktu luangnya untuk 

mengkonsumsi pengalaman dan 

kesenangan. Tidak jarang pula, 

kesempatan menikmati promo 

potongan harga dari Starbucks ini 

dimanfaatkan masyarakat untuk 

mengajak rekan atau keluarganya 

berkumpul di Starbucks coffee shop. 

Promo yang ditawarkan Starbucks 

coffee shop memiliki maksud 

tertentu, yakni menarik perhatian 

para konsumen yang berasal dari 

kalangan bawah untuk dapat 

merasakan hangout di Starbucks. Hal 

ini guna untuk meningkatkan 

eksistensi Starbucks secara merata 

untuk seluruh kalangan kelas 

menengah atas dan menengah 

bawah. 

Ersatz dalam Aktivitas Hangout 

Masyarakat Urban 

 Mulanya aktivitas hangout 

merupakan aktivitas yang bertujuan 

untuk dapat bertemu dan berkumpul 

dengan teman atau keluarga. Tetapi 

hal ini berkembang menjadi aktivitas 

yang dilakukan untuk memuaskan 

hasrat untuk suatu kepentingan 

tertentu bagi masyarakat urban. Pada 

masyarakat modern saat ini 

merupakan masyarakat yang gemar 

membelanjakan sejumlah uang yang 

dimilikinya untuk mendapatkan 

kesenangan pribadi. Masyarakat 

modern saat ini rela mengeluarkan 

sejumlah uang banyak agar dapat 

melakukan aktivitas hangout.  

 



Theodore Adorno 

menjelaskan bahwa komoditas 

budaya saat ini memiliki peran yang 

bebas guna menciptakan suatu ilusi 

budaya yang luas. Dengan kata lain 

dis ebut dengan estetika komoditas. 

Menariknya suatu komoditas budaya 

bagi masyarakat urban dapat 

mempengaruhi cara berpikir 

masyarakat dalam melakukan suatu 

hal. Masyarakat tidak lagi 

mengkonsumsi sesuatu yang 

dibutuhkan, melainkan 

mengkonsumsi sesuatu apa yang 

harus dibeli.  

Dikaitkan dengan data yang  

peneliti dapatkan, dalam  melakukan 

aktivitas hangout, masyarakat urban 

tidak melakukannya pada tempat-

tempat yang mudah ditemui oleh 

masyarakat urban. Seperti dahulu, 

hangout dilakukan tidak memandang 

tempat. Hangout dapat dilakukan di 

rumah teman atau warung kopi 

terdekat. Aktivitas hangout pada era 

modern ini dilakukan pada tempat 

yang nyaman, dilihat dari penataan 

ruang untuk menghabiskan waktu, 

tersedianya layanan internet dan 

tempat mengisi ulang baterai telefon 

genggam, serta pada tempat yang 

memiliki pelayanan yang ramah. 

Melihat ini, terjadi perubahan 

kepentingan yang terdapat pada 

masyarakat urban saat melakukan 

aktivitas hangout. Hangout rupanya 

tidak dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan sosial untuk mempererat 

hubungan antar teman atau keluarga, 

tetapi hangout juga merupakan 

pemuasan hasrat bagi masyarakat 

urban agar dapat dianggap menjadi 

orang yang kekinian setelah hangout 

pada tempat yang dinilai apik bagi 

masyarakat modern. Hal ini 

dikarenakan kekuatan produksi yang 



menciptakan cara berpikir 

masyarakat sehingga masyarakta 

urban mengetahui mana yang 

menarik untuk diikuti yang tentunya 

sesuai dengan modernisasi. Andorno 

(dalam Subandi, 2005) menjelaskan 

kekuatan produksi ini mengarah ke 

kapital yang luar biasa. Komoditas 

budaya yang dikonsumsi masyarakat 

itu sesungguhnya menguntungkan 

pihak produsen untuk mencapai 

keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Kesimpulan 

Masyarakat urban melakukan 

aktivitas hangout untuk memuaskan 

hawa nafsu untuk memperoleh 

kesenangan pribadi. Mereka 

melakukannya sebagai salah satu 

alternatif untuk dapat merilekskan 

pikiran yang dilakukannya di waktu 

luang yang dimilikinya. Masyarakat 

urban seringkali dijumpai melakukan 

aktivitas hangout  di Starbucks coffee 

shop. hal ini berfungsi untuk 

sekaligus menunjukkan identitas 

sosial yang mereka miliki karena 

telah melakukan hangout di dalam 

coffee shop yang biasa dikunjungi 

oleh masyarakat di Negara Barat. 

Masyarakat urban 

memandang bahwa aktivitas hangout 

yang terjadi pada saat ini bukan 

hanya untuk bertemu dan berkumpul 

saja. Tetapi hangout saat ini 

diperuntukkan masyarakat urban 

untuk sekedar menikmati suasana 

yang bagus dari tempat hangout. 

Mereka mengunggahnya ke dalam 

media sosial masinng-masing. 

Tentunya hal ini diperuntukkan 

untuk memerkan gaya hidup yang 

mereka lakukan, kepada masyarakat 

lainnya agar terlihat sebagai orang 

yang mengikuti perkembangan 

jaman. 

 



Saran 

Sebaiknya dalam mengisi 

waktu luang masyarakat urban dapat 

melakukannya dengan 

menggabungkan aktivitas rekreasi 

dengan aktivitas produktif. Seperti 

melakukan hangout sambil 

mengerjakan tugas atau membaca 

buku. 

Masyarakat lebih 

memperhitungkan dalam 

mengeluarkan sejumlah uang yang 

dimilikinya untuk sekedar 

mendapatkan kesenangan pribadi. 
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