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ABSTRAK 

 Malang sebagai kota Pendidikan dan kota Pariwisata menawarkan banyak 
hal. Mulai dari banyaknya objek objek wisata yang ada di kota malang maupun 
sekolah sekolah negeri yang ada di kota Malang. Salah satu yang menarik yang 
ada di Kota Malang adalah tempat nongkrong. Saat ini tempat nongkrong 
memiliki beragam jenis, mulai dari Café, Taman, Objek Wisata maupun Rumah 
Makan. Setiap tempat tempat nongkrong tersebut memiliki keunikan masing 
masing. Mulai dari produk yang ditawarkan, fasilitas yang ditawarkan, harga 
yang ditawarkan, hingga keunikan tempat nongkrong tersebut. Hal inilah yang 
mendasari peneliti melakukan penelitian dengan mengambil judul tempat 
nongkrong para pelajar Sekolah Menengah Atas yang ada di Kota Malang. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dimana saja para pelajar 
SMA ini dalam memilih tempat nongkrongnya dan juga pemilihan tempat 
nongkrong tersebut didasari oleh apa saja sehingga para pelajar Sekolah 
Menengah Atas memilih tempat nongkrong tersebut 
 
  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Yang dimaksud metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang 
berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan, melukiskan fenomena atau 
hubungan antara fenomena yang diteliti dengan sistem, faktual dan akurat. 
Penentuan sampling yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan kuisioner 
untuk wawancara terhadap para pelajar Sekolah Menengah Atas. Peneliti 
menentukan sampling para pelajar Sekolah Menengah Atas yang bertempat 
tinggal di Kota Malang dan mengambil sampel sebanyak 100 responden dengan 
jenis kelamin laki – laki dan perempuan. 
 
 Hasil penelitian ini menunjukkan jenis tempat nongkrong yang digemari 
oleh para pelajar Sekolah Menengah Atas yang didasari oleh beberapa hal 
meliputi lokasi tempat nongkrong, fasilitas yang ditawarkan, harga pada produk 
yang dapat dilihat melalui biaya yang dikeluarkan dan juga pergaulan yang 
dimiliki oleh responden baik dengan keluarga maupun teman. Penelitian ini 
diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan yang positif bagi para 
pembaca untuk kedepannya   
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