
ABSTRAK 

Tenni Sipayung. NIM 3123122061. Hangout sebagai Gaya Hidup dikalangan 

Mahasiswa Pendidikan Antropologi Stambuk 2013 Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan (Studi Kasus di Komplek MMTC Pancing 

Medan). Skripsi Jurusan Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan 2016.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latarbelakang mahasiswa pergi 

hangout, untuk mengetahui kejadian dan aktifitas yang ada di tempat hangout, 

untuk mengetahui alasan hangout dijadikan sebagai gaya hidup dikalangan 

mahasiswa pendidikan antropologi dengan mengambil lokasi penelitian di 

Komplek MMTC Pancing Medan. 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang 

bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna dalam 

suatu peristiwa atau fenomena interaksi tingkah laku manusia sehingga dapat 

memberikan gambaran yang sistematis. Penelitian ini memakai subjek dan objek 

penelitian sebagai pengganti dari sampel dan populasi. Teknik pengumpulan data 

dengan observasi, wawancara dan studi literature. Informan dipilih secara 

purposive sampling dengan demikian yang menjadi informan adalah mahasiswa-

mahasiswi yang sering hangout yang terdiri dari 14 orang.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memperoleh hasil 

sebagai berikut: (1) hal yang melatarbelakangi mahasiswa pergi hangout adalah 

karena keinginan dan kemauan mahasiswa itu sendiri yang memang pada 

dasarnya sedang membutuhkan refreshing dari kesibukan di dunia kampus.(2) 

aktivitas yang terjadi ketika mahasiswa hangout yaitu dimulai dari menikmati 

makanan maupun minuman yang disediakan oleh pihak pengelola kafe 

dilanjutkan dengan interaksi sosial yang terjadi antara yang satu dengan yang lain 

dan memanfaatkan wifi untuk menghubungkan ke media sosial yang dimiliki. (3) 

hangout dijadikan sebagai gaya hidup karena adanya dorongan dari orang lain 

yang membuat mahasiswa itu sendiri mengikutinya. Makan di kafe akan lebih 

berkelas bila dibandingkan dengan makan di warung biasa, hal ini menjadikan 

mahasiswa ingin dipersepsikan oleh orang lain sehingga gaya hidup sangat 

berkaitan dengan bagaimana mahasiswa itu sendiri membentuk image dimata 

orang lain sesuai dengan status sosial yang telah dicapainya. 
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