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ABSTRAKSI 

 

 Skripsi ini akan membahas mengenai perkembangan diskotik dan hiburan 
malam di Surabaya tahun 1970-1994. Hal ini lebih mengkerucutkan Fenomena 
yang terpotret di Surabaya misalnya dengan tumbuh dan berkembangnya hiburan 
malam seperti night club, spa, karaoke, kasino, dan diskotik untuk memenuhi 
kebutuhan akan hiburan setelah melakukan pekerjaan dan aktivitas siang hari. 
Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode sejarah yang terdiri dari 
pengumpulan data (heuristik), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data-
data yang banyak digunakan adalah arsip ijin usaha diskotik yang diperoleh dari 
Arsip Jawa Timur. Sumber majalah Varianada, Tempo, Sketsmasa, Liberty, dan 
Kompas dari Perpustakaan Medayu Agung Surabaya. Sumber buku-buku 
penunjang di dapat dari Perpustakaan koleksi khusus Universitas Airlangga 
Surabaya, Perpustakaan Ignatius dan Perpustakaan UGM Yogyakarta. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa diskotik dan dunia malam yang menjadi salah 
satu lokasi pembaratan masyarakat lokal yang di awali dengan proses perkenalan 
kata-kata atau ucapan asing, serta musik dan lagu-lagu Barat. Adapun diskotik 
(discotheque-dalam Bahasa Prancis) sebenarnya berasal dari kata disco (disko), 
yang berarti gedung tempat menyimpan koleksi piringan hitam, lembaga yang 
menyimpan koleksi piringan hitam untuk tujuan ilmiah atau suatu tempat atau 
gedung yang dipakai untuk mendengarkan musik disko yang diiringi tarian atau 
dansa oleh para pengunjungnya.Sedangkan music disko berasal dari irama Soul, 
serta perpaduan antara irama Romawi, Rhythm, and Blues, yang kemudian dalam 
perkembangnnya, disko berubah menjadi musik bergaya meriah, merangsang 
penggemarnya untuk melakukan gerakan-gerakan tari tertentu. Serta ajojing 
(dansa) adalah istilah baru lagi untuk gengsot atau istilah kunonya adalah 
melantai. Kemajuan pesat tersebut di atas diringi dengan bergesernya gaya hidup 
kalangan diskotik. Dahulu diskotik merupakan suatu tempat yang khas dan jauh 
dari jangkauan anak muda maupun masyarakat, yakni pengunjung diskotik lebih 
cenderung orang-orang dewasa dan orang-orang yang berlatar belakang ekonomi 
tertentu saja. Namun seiring dengan perkembangan waktu, tempat diskotik dan 
hiburan malam di Surabaya banyak golongan anak muda maupun remaja dapat 
mengunjungi diskotik, bahkan kini identik dengan trend tempat berkumpulnya 
para remaja. 
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