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ABSTRAKSI 

Remaja adalah seseorang anak – anak yang baru saja tumbuh menuju 

kedewasaan dan menginjakkan kakinya di dunia baru yang sebelumnya belum 

mereka alami. Setiap remaja memiliki aktivitas – aktivitas yang mereka lakukan 

untuk mengisi waktu luang senggang atau waktu liburnya. Berbagai macam 

aktivitas yang dilakukan antara lain berolahraga, bermain musik, bermain game, 

dan macam – macam kegiatan lainnya yang mungkin dilakukan oleh remaja. 

Selain kegiatan – kegiatan diatas ada salah satu kegiatan yang paling sering 

dilakukan oleh remaja untuk menghabiskan waktu luangnya yaitu nongkrong. 

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang karena Kota Malang merupakan 

kota pelajar terbesar kedua di Indonesia setelah Yogyakarta. Kota Malang sendiri 

terletak di provinsi terbesar kedua di Indonesia yaitu Jawa Timur. Kota ini terletak 

90 km sebelah selatan dari Surabaya yang merupakan ibukota dari provinsi Jawa 

Timur. Banyak sekolah – sekolah berdiri di Kota Malang dari tingkat SD, SMP, 

dan SMA/SMK. Hal tersebut yang menjadi alasan utama peneliti memilih Kota 

Malang sebagai lokasi penelitian dengan masalah yaitu Pemilihan Tempat 

Nongkrong Pelajar SMP di Kota Malang. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 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 kuesioner untuk mendapatkan data dari para 

remaja. Peneliti menentukan saling remaja yang bertempat tinggal di Kota 

Malang. Responden yang dipilih adalah pelajar Sekolah Menegah Pertama Negeri 

Kota Malang yang berumur 12 – 15 tahun dan mengambil sampel sebanyak 100 

responden remaja dengan jenis kelamin laki – laki dan perempuan. 

Hasil Penelitian ini menunjukkan jenis tempat nongkrong seperti apa yang 

digemari oleh para pelajar SMP. Tempat Nongkrong yang paling di sukai oleh 

pelajar SMP di Kota Malang adalah Mall yang memiliki fasilitas lengkap dan 

suasana yang nyaman. Selain Mall ternyata pelajar SMP Kota Malang juga 

menyukai tempat nongkrong seperti cafe dan tempat – tempat makan karena 

tersedianya makanan dan minuman yang membuat mereka dapat berlama – 

lamaan saat nongkrong di tempat tersebut.  
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