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Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui beberapa masalah yang ada pada fokus 
penelitian yaitu: (1) Ingin mengetahui persepsi atau pandangan masyarakat terhadap prilaku 
dalam Resto & Café. (2) Ingin mengetahui persepsi atau pandangan masyarakat terhadap orang 
yang suka dugem. (3) Ingin mengetahui persepsi atau pandangan masyarakat terhadap pergaulan 

bebas orang yang suka dugem (4) Ingin mengetahui persepsi atau pandangan masyarakat 
terhadap resto & café malang sebagai ajang prostitusi.  

Rancangan dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan 
jenis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di dua Resto & Cafe yaitu: Losta Masta 
cafe, Hugos cafe. Teknik pengumpulan data, Dokumentasi pada penelitian ini wawancara dan 

observasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik Tri Trianggulasi. Analisis data 
dimulai dengan menelaah seluruh data dari berbagai sumber, kemudian mengadakan reduksi 

data, pemeriksaan keabsahan data, penafsiran data menjadi teori substantif dengan menggunakan 
metode tertentu. Tahap-tahap penelitian dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan terakhir 
tahap pelaporan. 

Hasil penelitian ini yaitu (1) Persepsi masyarakat terhadap perilaku dalam Resto & Cafe adalah 
pada dasarnya mayoritas dari masyarakat menganggap perilaku yang ada didalam tempat itu 

adalah melanggar agama dan akan merusak masa depan dari generasi muda. (2) Persepsi 
masyarakat terhadap orang yang suka dugem adalah turut prihatin terhadap kekehidupannya 
sebagai penerus bangsa juga terhadap orang tuanya yang telah membiayainya untuk mengenyam 

pendidikan di Kota Malang Kota Pendidikan. (3) Persepsi masyarakat terhadap pergaulan bebas 
orang yang suka dugem adalah mereka harus meninjau kembali dari apa yang telah mereka 

lakukan sebab kalau tidak bisa akan terjerumus kedalamnya, sehingga bisa merusak masa depan 
generasi muda, disamping itu juga dilarang agama apapun. (4) Persepsi masyarakat tenta ng resto 
& cafe Malang yang dijadikan ajang prostitusi oleh beberapa pengunjung adalah sangat 

bertentangan dengan agama yang ada, dimana agama telah memberikan petunjuk atau penuntun 
pada pemeluknya, bahawa “Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu perbuatan 

yang keji” (Al Isra’ ; 32).  

 

 


