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ABSTRAK 

 
Rafly Dharmawan Yanuar Rumakat. 2018. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang. Peran Pawahikorta (Persatuan Warung 
Hiburan Karaoke Tulungagung) Dalam Menjaga Kesinambungan Warung Kopi Karaoke 
Se-Tulungagung (Pembimbing: Prof.Dr.Ir. Sanggar Kanto , MS dan Astrida Fitri Nuryani, 
S.TP., MA) 

Penelitian ini mengkaji tentang Peran PAWAHIKROTA Terhadap warung kopi 
karaoke. Mengingat warung kopi karaoke merupakan fenomena sosial yang ada di 
masyarakat, sehingga dapat dilihat bagaimana peran PAWAHIKORTA sosial dalam 
menjaga kesinambungan warung kopi karaoke. Tujuan penelitian ini untuk 

mendiskripsikan bagaimana Peran Pawahikorta (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 
Tulungagung) Dalam Menjaga Kesinambungan Warung Kopi Karaoke Se-Tulungagung. 

 
Penelitian ini menggunakan teori Peran yang digagas oleh Soerjono Soekanto. 

Soekanto mengemukakan Peranan merupakan proses dinamis kedudukan. Apabila 
seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 
menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah 
untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena 
yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Hal tersebut sekaligus berarti 
bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. 
Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu 
proses. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deksriptif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, serta wawancara 
dengan satu informan kunci satu informan utama dan empat informan pendukung. 

 
Hasil penelitian menunjukan bahwasanya peran PAWAHIKORTA dalam menjaga 

kesinambungan warung kopi karaoke se-Tulungagung adalah dengan melakukan 
kegiatan. kegiatan yang sering dilakukan oleh PAWAHIKORTA adalah mengunjungi 
warung kopi karaoke dan mengadakan kegiatan kumpul bareng di sekertariat untuk 
berdiskusi tentang masalah apa saja yang ada di warung kopi karaoke. Selain itu Adanya 
hukuman pemecatan keanggotaan dari PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 
Karaoke Tulungagung) terhadap warung kopi karaoke yang melanggar aturan yang telah 
disepakati merupakan strategi dalam mengontrol warung kopi karaoke agar tidak terjadi 
lagi masalah dengan warga sekitar. Tapi dalam penelitian ini ditemukan Kelemahan 
PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) yang mana mereka 
melakukan kegiatan mengunjungi warung kopi karaoke hanya sampai jam 10 sedangkan 
warung kopi karaoke tutup pada jam 12 malam, hal ini membuat kontrol PAWAHIKORTA 
(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) terhadap warung kopi karaoke 
belum bisa dikatakan berjalan dengan baik.  
 
Kata Kunci: Peran, pengendali sosial, PAWAHIKORTA 
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ABSTRACT 

 
Rafy Dharmawan Yanuar Rumakat. 2018. Department of sociology, Faculty of social 
and political sciences, University of Brawijaya Malang. Role of PAWAHIKORTA 
(Association of Warung Karaoke Entertainment Tulungagung) In Maintaining 
Sustainability of Karaoke Coffee Shop Se-Tulungagung (Prof.Dr.Ir. Sanggar Kanto , MS 
dan Astrida Fitri Nuryani, S.TP., MA) 

 
This study examines the role of PAWAHIKROTA Against karaoke coffee shop. Given 
karaoke coffee stalls is a social phenomenon in the community, so it can be seen how 
the role of social PAWAHIKORTA in maintaining the continuity of karaoke coffee shops. 
The purpose of this study is to describe how the role of Pawahikorta (Association of 
Warung Karaoke Entertainment Tulungagung) In Maintaining Karaoke Coffee Sanctuary 
Se-Tulungagung. 
 
This research uses Role theory initiated by Soerjono Soekanto. Soekanto said that Role is 
a dynamic process of position. When a person exercises his rights and obligations in 
accordance with his position, he carries out a role. The difference between a position 
and a role is for the benefit of science. Both cannot be separated because one depends 
on the other and vice versa. It also means that the role of determining what he does for 
society to him. The role is more emphasis on function, adjustment and as a process. The 
method used in this research is qualitative descriptive. Data collection techniques used 
were observation, documentation, and interviews with one key informant one main 
informant and four supporting informants. 
 
The results showed that the role of PAWAHIKORTA in maintaining the sustainability of 
karaoke coffee shops in Tulungagung is to conduct activities. activities that are often 
done by PAWAHIKORTA is to visit karaoke coffee shop and hold gathering activities 
together in secretariat to discuss about any problem that exist in karaoke coffee shop. 
Besides the existence of punishment dismissal of membership from PAWAHIKORTA 
(Karaoke Entertainment Warung Tulungagung) to karaoke coffee shop that violate the 
rules that have been agreed is a strategy in controlling karaoke coffee shop in order not 
to happen again problem with local people. But in this research found weakness of 
PAWAHIKORTA (Karaoke Entertainment Warung Tulungagung) where they do activity to 
visit karaoke coffee shop only until 10 pm while karaoke coffee shop closed at 12 pm, 
this make control of PAWAHIKORTA (Tulungagung Karaoke Entertainment Warung 
Society) to karaoke coffee shop can not be said to running well. 

 
Keywords: Role, social control, PAWAHIKORTA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

 

Saat ini, minum kopi tidak lagi sebatas sebagai konsumsi, melainkan sudah 

menjadi bagian dari budaya masyarakat. Budaya minum kopi atau ngopi 

berkembang seiring dengan semakin maraknya tempat-tempat untuk minum kopi, 

baik warung yang masih tradisional maupun kafe-kafe modern. Disini, para 

pengunjung tidak hanya minum kopi, tapi juga melakukan aktivitas lain seperti 

merokok, bernegosiasi barang/jasa, bertukar pikiran, dan lain-lain. (Afrizal, 2014) 

Suasana santai yang disediakan warung kopi maupun kafe-kafe modern 

membuat masyarakat tidak sekedar minum kopi saja tapi juga menjadikan warung 

kopi dan kafe-kafe modern menjadi tempat yang nongkrong menghabiskan waktu 

luang, Sehingga banyak masyarkat yang mengunjungi warung kopi maupun kafe-

kafe modern. 

 Aktivitas yang mewakili minum kopi dan obrolan di warung kopi sering 

kali disebut dengan istilah “ngopi”. Dalam aktivitas “ngopi” terdapat situasi sosial 

berupa obrolan antar laki-laki didukung dengan latar belakang fisik warung kopi 

sehingga menciptakan situasi yang santai. Obrolan yang terjadi di warung kopi 

mencakup berbagai macam tema, mulai dari persoalan pribadi sampai pandangan 

umum. (Fitriani, 2012) 

Hal ini membuat warung kopi menjadi tempat orang berkumpul dan 

bersantai  tanpa ada batasan usia, banyak orang yang mengunjungi warung kopi 

untuk sekedar istirahat dari rutinitas sehari-hari, ada juga yang mengunjungi  
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warung kopi untuk menghabiskan waktu luang, hal yang dibicarakan di dalam 

warung kopi sendiri bisa bermacam-macam mulai dari diskusi tentang kehidupan 

sehari-hari sampai diskusi masalah sosial yang ada di masyarakat, disamping itu 

murahnya harga yang di tawarkan membuat banyak masyarakat sering 

mengunjungi warung kopi dan menjadikannya tempat komunikasi yang efektif 

untuk berdialog maupun untuk berdikusi.   

Di Tulungagung sendiri yang mana bukan merupakan kota metropolitan dan 

juga bukan merupakan desa. Karakteristik masyarakat Tulungagung merupakan 

masyarakat Matraman yang kebanyakan bekerja sebagai petani. Sesuai dengan 

semboyan Kabupaten Tulungagung yakni “Guyub Rukun”. Adapun di 

Tulungagung terdapat beragam kebudayaan yang sampai saat ini masih 

dilestarikan. Seperti kebudayaa Manten Kucing, Reyog Tulungagung, Tayub 

Langen Beksan Tulungagung dan yang sangat populer di Tulungagung adalah 

budaya ngopi-nya. Di lain daerah Tulungagung ngopi merupakan kegiatan yang 

lazim dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi kegiatan ngopi di Tulungagung 

berbeda dengan ngopi pada umumnya. Di masyarakat Tulungagung ngopi pasti 

dibarengi dengan kegiatan Cethe. ( Agung Dwi Pambudi, 2013) 

 Di Tulungagung warung kopi tidak hanya menyediakan kopi saja tetapi 

juga menyediakan berbagai macam minuman dan juga terdapat jajanan tradisional 

sehingga memberikan kenyamanan dan kepuasan tersendiri ketika berada di 

warung kopi, dan tak jarang juga warung kopi menjadi tempat nonton bareng atau 

sekedar menjadi tempat untuk mencari jajanan tradisional yang jarang ada kalau 

malam hari. Bayaknya fasilitas yang ditawarkan dan juga harga yang terjangkau 
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ditambah lagi yang bukanya sampai pagi membuat masyarakat Tulungagung 

berlama-lama menghabiskan waktu berada di warung kopi, dan hal ini yang 

membuat banyak masyarakat Tulungagung yang suka dengan warung kopi. 

Warung kopi memang sudah terkenal di Tulungagung tetapi ada juga 

hiburan malam berupa karaoke dan club malam yang menjadi salah satu hiburan 

masyarakat Tulungagung. Karaoke merupakan salah satu bentuk sarana rekreasi 

menyanyi indoor yang bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga dari berbagai 

usia, dari mulai anak, remaja, dewasa bahkan orang tua, dan tentu saja dari berbagai 

ragam kalangan dan profesi. Selain itu karaoke juga memberikan berbagai fasilitas 

mulai dari tempat yang nyaman hingga teknologi yang digunakan di dalamnya yang 

tentunya ditujukan untuk menciptakan kenyamanan bagi para pengunjungnya. 

Tidak hanya sampai disitu, karaoke juga menawarkan harga yang relatif mudah 

dijangkau sehingga memungkinkan dari berbagai kalangan untuk berkunjung di 

tempat karaoke. (Setiawan, 2015) 

Tulungagung sendiri tempat karaoke lebih dikhususkan untuk laki-laki 

karena didalam karaoke pelanggan bisa di temani oleh perempuan pemandu 

karaoke yang bisa disebut dengan purel.  Tetapi ada juga karaoke yang dikhusukan 

untuk keluarga seperti NAV sebagai sarana hiburan karaoke keluarga di 

Tulungagung. Tulungagung sediri memiliki 8 tempat karaoke yang mana 3 

diantaranya ada tempat club malam sedangkan yang lainya hanya menyediakan 

tempat karaoke. Untuk harganya sediri untuk tempat karaoke yang menyediakan 

pemandu karaoke perjamnya dikenakan Rp.50.000 untuk pemandu karaokenya 

dikenakan Rp.50.000 perjamnya. Hal ini membuat tempat-tempat karaoke ini 
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menjadi salah satu hiburan tersendiri oleh masyarakat Tulungagung khusunya laki-

laki. 

Banyaknya tempat karaoke di Kabupaten Tulungagung tidak lepas dari 

kebutuhan masyarakat khusunya laki-laki akan hiburan malam di Kabupaten 

Tulungagung sudah sejak lama mulai dari munculnya warung kopi karaoke pada 

tahun 1990. Warung kopi karaoke ini berbeda dengan warung kopi pada umumnya, 

didalam warung kopi karaoke para pelanggan warung kopi karaoke bisa bebas 

bersantai dengan ditemani oleh perempuan yang khusus dipekerjakan untuk 

menemani pelanggan walaupun sedang ada di dalam karaoke atau tidak, pelanggan 

akan tetap ditemani oleh wanita warung kopi tersebut, hal ini menjadikan warung 

kopi karaoke sebagai hiburan tersendiri untuk masyarakat Tulungagung khusunya 

untuk para lelaki. Menurut PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) saat ini ada 150 warung kopi karaoke tersebar di Tulungagung. 

(PAWAHIKORTA, 2015) 

Pada awal kemunculan warung kopi mereka tidak menyediakan karaoke di 

warung kopi mereka hanya menyediakan perempuan untuk menemani pelanggan, 

baru pada tahun 2010 mulai banyak muncul warung kopi yang menyediakan 

karaoke dimulai dari warung kopi di desa serut sebagai pencetus warung kopi 

karaoke di Tulungagung. Dari munculnya karaoke di warung kopi ini membuat 

banyak pelanggan yang datang sehinggga membuat pendapatan warung kopi 

tersebut naik hal ini membuat banyak warung kopi di Tulungagung yang tertarik 

menyediakan karaoke sebagai hiburan untuk para pelanggan selain warung kopi 

agar mereka mendapatkan keuntungan yang lebih.  
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Adanya interaksi antara pelanggan dengan perempuan warung kopi 

membuat hubungan antara pelanggan dan perempuan warung kopi lebih intim 

karena seringnya pelanggan mengunjungi warung kopi karaoke dan membuat 

pelanggan tertarik, tak jarang juga para pelanggan datang sekedar hanya ingin 

karaoke saja dengan perempuan warung kopi karaoke bahkan ketika pelanggan 

sudah memiliki hubungan baik dengan perempuan warung kopi karaoke mereka 

bisa mengajak perempuan warung kopi karaoke jalan, tapi biasanya dilakukan 

ketika warung kopi karaoke sudah tutup. hal ini membuat perempuan menjadi daya 

tarik tersendiri pelanggan untuk datang ke warung kopi karaoke.  

Minuman yang ditawarkan juga hampir sama dengan warung kopi pada 

umumnya tapi di warung kopi karaoke harganya lebih mahal, segelas kopi di 

warung kopi karaoke harganya Rp.5000 per gelas sedangkan pada warung kopi 

umumnya per gelas hanya Rp.3000, dan untuk harga karaoke nya pelanggan 

dikenakan Rp.5000 per lagu apabila di temani perempuan sedangkan Rp.4000 jika 

tidak di temani perempuan. Tempatnya juga hampir sama dengan warung kopi yang 

ada di Tulungagung yang membedakan adalah ada pelayan perempuannya yang 

menemani dan juga disediakan tempat karaoke. Harga yang ditawarkan warung 

kopi karaoke yang cederung lebih murah menjadi nilai lebih dalam mendapatkan 

pelanggan dari pada tempat karaoke yang menyediakan purel yang harganya lebih 

mahal, hal ini warung kopi karaoke menjadi salah satu daya Tarik warung kopi 

karaoke sebagai tempat hiburan yang murah dan menyenangkan. 

Warung kopi karaoke sendiri buka pada jam 11 siang dan tutup pada 4 sore 

kemudian buka lagi jam 7 malam. Warung kopi karaoke tutup pada jam 4 sore 
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dilakukan karena pemilik warung kopi karaoke ingin memberikan pada waktu 

istirahat kepada pelayan warung kopi karaoke, setelah jam istiraha selesai warung 

kopi karaoke kembali buka pada jam 7 malam sampai tutup pada jam 12 malam. 

Buka dan tutupnya warung kopi karaoke ini merupakan aturan yang telah dibuat 

oleh PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) dan 

disepakati oleh pemilik warung kopi karaoke. 

Aturan ini di buat oleh PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung) karena dulu pernah ada masalah antara warung kopi 

karaoke dan masyarakat di sekitar, hal ini bermula ketika masyarakat sekitar 

warung kopi karaoke yang merasa terganggu dengan musik di warung kopi karaoke 

yang sampai jam 2 malam. Dalam hal ini PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung) sebagai organisasi yang menaungi warung kopi 

karaoke mencoba untuk membatu menyelesaikan masalah yang dialami oleh 

warung kopi karaoke dengan membuat aturan bahwa warung kopi karaoke tutup 

pada jam 12 malam. 

Aturan jam tutup pada jam 12 malam yang di buat oleh PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) ini berlaku untuk semua 

warung kopi karaoke di Tulungagung, yang mana diharapkan agar aturan ini 

dipatuhi oleh seluruh warung kopi karaoke sehingga kedepannya tidak terulang 

kejadian konflik antara masyarakat sekitar warung kopi karaoke dengan warung 

kopi karaoke.  

Selain itu PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) juga sering mengunjungi warung kopi karaoke untuk menanyakan 
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apa ada masalah yang ada di warung kopi karaoke tersebut hal ini dilakukan setiap 

hari mulai jam 11 pagi sampai jam 9 malam, untuk malamnya mereka biasanya 

melanjutkannya pada jam 7 malam Karena warung kopi karaoke tutup jam 4 sore 

dan di buka lagi pada jam 7 malam, pada saat warung kopi karaoke tutup pada jam 

4 sore digunakan oleh para pelayan warung kopi untuk berisitrahat dan melanjutkan 

kerjanya lagi pada jam 7 malam. Kegiatan ini merupakan strategi 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) untuk 

mengontrol warung kopi karaoke di Tulungagung agar usaha mereka tetap berjalan. 

Melihat dari realitas sosial yang telah diuraikan diatas, menurut peneliti peran 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) sangat 

menarik untuk diteliti. Di mana peranan lembaga ini yang berupaya secara aktif 

untuk upaya mempertahankan warung kopi karaoke di tulungagung untuk 

kepentingan bersama para anggotanya. Hal-hal itulah yang mendasari peneliti 

melakukan penelitian dengan judul “PERAN PAWAHIKORTA (PERSATUAN 

WARUNG HIBURAN KARAOKE TULUNGAGUNG) DALAM MENJAGA 

KESINAMBUNGAN WARUNG KOPI KARAOKE SE-TULUNGAGUNG”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana peran PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) dalam menjaga kesinambungan Warung kopi karaoke di 

Tulungagung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Bedasarkan kajian empirik dan teoritis serta analisis eksternal dan internal 

pada PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) maka 
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dirumuskan tujuan penelitian yakni untuk menganalisis sejauh mana peran 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) dalam 

menjaga kesinambungan Warung kopi karaoke di Tulungagung. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan agar memiliki manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi kalangan akademisi, semoga penelitian ini mampu memperkaya 

tentang pengetahuan mengenai Bagaimana peran PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) dalam menjaga 

kesinambungan Warung kopi karaoke di Tulungagung.  

2. Bagi pembaca adalah sebagai bahan informasi dan penjelasan tentang 

fenomena Bagaimana peran PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung) dalam menjaga kesinambungan 

Warung kopi karaoke di Tulungagung.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai warung kopi sebelumnya pernah dilakukan oleh Siti 

Zurngatul Khusna dengan judul skripsi “Praktik Sosial Nyethe Pengunjung Warung 

Kopi Di Tulungagung” pada tahun 2012 dan Raka Pambayun dengan judul 

“Kontestasin “Kebenaran” Seksualitas Di Warung Kopi Dalam Persepektif Sakral Dan 

Profane (Studi Genealogi Faucoult Pada Warung Kopi Pangku di Desa Malasan, 

Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek)” pada tahun 2011. 

Dalam penelitian Khusna dengan judul “Praktik Sosial Nyethe Pengunjung 

Warung Kopi Di Tulungagung’, dilakukan pada tahun 2012 bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana praktik sosial nyethe pengunjung warung kopi di Desa 

Bendungan dan Desa Tiuda Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan strukturalis genetis 

tujuan menggambarkan dan mendeskripsikan Praktik sosial nyethe pengunjung warung 

kopi di Tulungagung. 

Pada penelitian ini data yang diperoleh menggunakan teknik Pengumpulan data 

dilakukan dengan tiga cara yaitu: Pertama menggunakan teknik observasi partisipan. 

Kedua, menggunakan teknik indepth interview. Ketiga, teknik dokumentasi. Data yang 

diperoleh kemudian diseleksi sesuai dengan fokus penelitian observasi secra langsung, 

wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian teori yang digunakan Khusna adalah 

Teori strukturalis genetis yang dikemukakan Pierre Bourdieu merupakan dialektika 

antara habitus dengan ranah, dan modal-modal sehingga menciptakan praktik sosial. 

Hubungan habitus, ranah dan modal bertaut secara langsung dan bertujuan 
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menerangkan praktik sosial. Karakteristik modal dihubungkan dengan skema habitus 

sebagai pedoman tindakan serta ranah selaku tempat beroperasinya modal (Khusna, 

2012). 

Hasil penelitian ini, diketahui terdapat sebuah Praktik sosial nyethe terbentuk 

karena adanya dialektika antara habitus nyethe, ranah dan modal-modal yang dimiliki 

pengunjung warung kopi. Pengunjung warung kopi yang menjadi informan memiliki 

habitus nyethe karena terbentuk dari proses sosialisasi dengan lingkungan pergaulan. 

Meskipun ada beberapa informan yang pada awalnya dipengaruhi oleh lingkungan 

keluarga, namun pengaruhnya lemah. Habitus nyethe juga selalu diawali dari habitus 

merokok dan habitus ngopi karena nyethe merupakan perpaduan antara aktivitas ngopi 

dan merokok. nyethe sebagai modus penyalahgunaan obat-obatan terlarang yaitu 

nyethe merupakan serangkaian aktivitas yang diselingi konsumsi terhadap obat-obatan 

terlarang. Praktiknya di warkop yang memiliki pelayan perempuan serta fasilitas bilyar 

sebagai penglaris. Pengunjung warkop tersebut kebanyakan memakai pil koplo, miras, 

dan sabung ayam. Pengunjung warkop minum pil koplo sebelum ke warkop, bermain 

biliar, topik pembicaraan bergantung usia informan namun secara umum 

membicarakan pil koplo dan canda tawa biasa. 

Khusna melakukan penelitian ini untuk mencari praktik sosial nyethe pelanggan 

yang muncul di warung kopi yang menjadikan nyethe sebagai praktik sosial di warung 

kopi. Hasil dari penelitian tersebut terbukti Praktik sosial nyethe terbentuk karena 

adanya dialektika antara habitus nyethe, ranah dan modal-modal yang dimiliki 

pengunjung warung kopi. 

Kelemahan dalam penelitian Khusna cenderung perspektif pelanggan warung 

kopi yang menciptakan Praktik sosial nyethe yang terjadi di warung kopi saja, 
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sedangkan peneliti tidak melihat praktik sosial nyethe tidak hanya terjadi di warung 

kopi saja, bisa saja dirumah atau cafe-cafe yang ada di Tulungagung dengan habitus 

dan modal yang berbeda di setiap tempatnya. 

Selain itu, penelitian ini hanya melihat Budaya nyethe merupakan praktik sosial 

yang memiliki dampak positif dan negatif. Positif jika budaya itu dimanfaatkan untuk 

sarana mempererat hubungan sosial dan sarana refreshing, sedangkan negatif jika 

digunakan sebagai salah satu modus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Sehingga 

dalam penelitian ini hanya mendeskripsikan budaya nyethe memiliki dampak postiif 

dan negatif. 

Sejalan dengan penelitian Khusna, penelitian tehadap warung kopi juga pernah 

dilakukan oleh Raka Pambayun pada tahun 2011 skripsi dengan judul “Kontestasin 

“Kebenaran” Seksualitas Di Warung Kopi Dalam Persepektif Sakral Dan Profane 

(Studi Genealogi Faucoult Pada Warung Kopi Pangku di Desa Malasan, Kecamatan 

Durenan, Kabupaten Trenggalek)”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna 

yang terkandung dalam sekualitas yang dipresepsikan oleh masyarakat desa malesan 

dengan warung kopi pangku dan untuk menelusuri fenomena seksualitas yang dianggap 

menjadi sebuah kebenaran di warung kopi pangku Desa Malasan (Raka Pambayun, 

2011). 

Penelitian ini menghasilakan suatu kesimpulan bahwa persepsi yang muncul 

pada masyarakat Desa Malesan terkait dengan keberadan warung kopi pangku yang 

tidak terlepas dari unsur-unsur pengetahuan antara sakral dan profan yang 

memunculkan wacana tentang seksualitas, namun jika dilihat dari struktur budaya 

masyarakat desa yang lebih mengarah pada dominasi sakral, maka seksualitas di 

warung kopi pangku dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai sakral yang berbasis 
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pada keagamaan. Sehingga dapat memunculkan argument berupa penolakan terhadap 

kebradaan warung kopi pangku yang dianggap meresahkan dan menggangu kebenaran 

masyarakat Desa Malasan. 

 Kontestasi sakral dan profan kongkritnya dari harmonisasi sesuai dengan 

perspektif pada masyarakat jawa di Desa Malesan, karena kedua pengetahuan ini 

mempunyai otoritas yang sama dalam mendefinisikan keberadaan warung kopi pangku, 

serta seksualitas yang mengelilinginya. Namun dominasi yang bedasarkan struktur 

sosial budayalah yang menyebabkan sakral menjadi suatu kebenaran masyarakat Desa 

Malesan. Praktik yang dilakukan oleh profan melalui keberadaan warung kopi pangku 

menjadi tolak ukur sakral untuk memperoleh eksistensinya dalam masyarakat serta 

mengontrol praktik-praktik profan dan menyebarkan kebenaran sakral dalam wacana 

seksualitas masyarakat Desa Malesan termasuk masyarakat yang memiliki pengetahuan 

profane. Pengetahuan sakral dan profane masyarakat Desa Malesan menjadikan 

seksualitas di warung kopi pangku menjadi sebuah kebenaran. Jika sakral menganggap 

warung kopi pangku salah berdasarkan dari agama dan kitab suci. Profan menganggap 

warung kopi pangku benar dalam komoditas ekonomi dan kesenangan.  

Pengetahuan yang muncul dari sakral dan profane merupakan keberanaran yang 

tidak dapat disangkal. Karena dari keduanya sama-sama memiliki sensifitas yang 

berbeda dalam membentuk masyarakat Desa Malesan. Kontestasi antara keduanya 

berlangsung selama warung kopi pangku di Desa Malesan tetap menunjukan 

eksistensinya dan yang disebut kemenangan dari kontestasi ini berupa suatu bentuk 

wacana yang dimunculkan dari sakral dan profane untuk menunjukan eksistensinya di 

Desa Malesan. Oleh karena itu peneliti mencoba untuk melengkapinya dengan 

penelitian ini. 
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Tabel 1. Inti Pembedaan Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

(Siti Zurngatul 

Khusna, 2012) 

  (Raka Pambayun, 

2011) 

(Rafly Dharmawan 

Y.R, 2015) 

Judul 

Penelitian Praktik Sosial Nyethe 

Pengunjung Warung 

Kopi Di Tulungagung 

Kontestasi 

Kebenaran 

Seksualitas 

Di Warung Kopi 

Dalam Persepektif 

Sakral Dan Profane 

PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke 

Tulungagung) 

sebagai pengendali 

sosial di kalangan 

warung kopi 

karaoke se-

Tulungagung 

Fokus 

Penelitian 

Praktik social nyethe 

pengunjung warung 

kopi di Desa 

Bendungan dan Desa 

Tiuda Kecamatan 

Gondang, Kabupaten 

Tulungagung 

makna seksualitas 

yang muncul serta 

dipersepsikan oleh 

masyarakat desa 

Malasan dengan 

warung kopi pangku 

dan fenomena 

seksualitas yang 

dianggap sebagai 

suatu kebenaran 

masyarakat di 

warung kopi pangku 

Desa Malasan. 

Proses 

PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke 

Tulungagung) 

sebagai pengendali 

sosial di kalangan 

warung kopi 

karaoke  

Teori 

Penelitian 

Teori strukturalis 

genetis 

 

Menggunakan Studi 

Genealogi Faucoult 

 

Teori Peran 

Metode 

Penelitian 

metode kualitatif 

deskriptif dengan 

pendekatan 

strukturalis genetis 
 

Pendekatan 

interaksionisme 

simbolik kualitatif 

Pendekatan 

kualitatif deskriptif 

Hasil 

Penelitian 

Pengunjung warung 

kopi memiliki habitus 

nyethe karena 

terbentuk dari proses 

sosialisasi dengan 

lingkungan pergaulan. 

Meskipun ada 

beberapa yang pada 

awalnya dipengaruhi 

oleh lingkungan 

keluarga, namun 

pengaruhnya lemah 

Keberadaan warung 

kopi pangku tidak 

terlepas dari unsur-

unsur pengetahuan 

antara sakral dan 

profan yang 

menghadirkan 

wacana tentang 

seksualitas 

Dengan melakukan 

kegiatan Peran 

PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke 

Tulungagung) dapat 

terlihat dalam 

menjaga 

kesinambungan 

warung kopi 

karaoke dengan  
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Persamaan Sama-sama 

melakukan penelitian 

tentang warung kopi 

di Tulungagung 

dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif 
 

Sama-sama 

melakuakan penelian 

tetang warung kopi 

dengan menyajikan 

makna seksualitas 

yang muncul di 

dalam warung kopi 

dengan pendekatan 

interaksionalisme 

simbolik kualitatif 

Sama-sama 

melakukan 

penetitian tentang 

warung kopi dengan 

memfokuskan 

kepada 

PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke 

Tulungagung) 

dengan 

menggunakan 

pendekatan 

deskriptif kualitatif 

Perbedaan  Lebih memfokuskan 

penelitian tetang 

praktik sosial yang 

muncul di warung 

kopi dengan 

menggunakan teori 

strukturalis genetis 

dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif 
 

Lebih memfokuskan 

kepada kontestasin 

kebenaran seksualitas 

pada warurung kopi 

Dengan mengunakan 

teori geneologi 

Faucoult degan 

pendekatan 

interaksionalisme 

simbolik kualitatif 

Lebih memfokuskan 

kepada peran 

PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke 

Tulungagung) dalam 

menjaga 

kesinambungan 

Warung kopi 

karaoke di 

Tulungagung 

menggunakan 

pendekatan 

deskriptif kualitatif 

 

2.2 Definisi Konsep 

2.2.1 Konsep Organisasi 

 Menurut Robbins organisasi adalah suatu entitas sosial yang telah terkoordinasi 

secara sadar dengan adanya sebuah batasan yang relatif dan dapat diidentifikasi serta 

bekerja berdasarkan yang relatif secara terus-menerus agar dapat mencapai tujuan 

bersama. (Robbins, 2014) 

 Menurut Dessler Organisasi dapat diartikan sebagai pengaturan sumber daya 

dalam suatu kegiatan kerja, dimana tiap-tiap kegiatan tersebut telah disusun secara 

sistematika untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada organisasi tersebut 
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masing-masing personal yang terlibat didalamnya diberi tugas, wewenang dan 

tanggung jawab yang dikoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dimana tujuan 

organisasi tersebut dirumuskan secara musyawarah sebagai tujuan bersama yang 

diwujudkan secara bersama-sama. (Dessler, 1997)   

  Menurut Herbert G. Hicks dalam Sutarto organisasi dapat dibedakan menjadi 

organisasi formal dan organisasi informal, secara garis besar menyatakan bahwa 

organisasi formal mempunyai struktur yang dinayatakan dengan baik, yang dapat 

menggambarkan hubungan wewenang, kekuasaan dan tanggung jawab. Organisasi 

formal memiliki perincian pekerjaan yang jelas bagi tiap anggota, juga tujuan yang jelas 

dan terdapat pengaturan yang tegas mengenai status, gaji, pangkat dan lain-lain 

penghasilan. Organisasi formal pada dasarnya terencana dan tahan lama, tetapi karena 

berdasarkan aturan tertentu yang baku, maka organisasi formal menjadi tidak fleksibel. 

Keanggotaannya diperoleh secara sadar, untuk waktu tertentu dan biasanya bersifat 

terbuka. Di sisi lain, Hicks secara garis besar menyatakan bahwa berlawanan dengan 

organisasi formal, organisasi informal disusun secara bebas, lebih fleksibel, tidak pasti 

dan spontan. Keanggotaan dalam organisasi informal dapat diperoleh secara sadar atau 

bisa pula tidak secara sadar dan sukar ditentukan kapan menjadi anggota kapan tidak 

menjadi anggota. Pada umumnya keanggotaan tumbuh melalui perjalanan waktu. 

(Sutarto, 2006). 

 Dalam penelitian ini PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) dikategorisasikan sebagai organisasi informal, dikarenakan kegiatannya 

untuk secara tidak terstruktur dan lebih fleksibel. Dalam keanggotannya 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) tidak 

mengharuskan para anggotanya yaitu warung kopi karaoke ikut dalam kegiatan tapi 
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PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) lebih 

memfokukan melakukan turun lapang di warung kopi karaoke sehingga ketika ada 

masalah yang muncul PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) siap membantu warung kopi karaoke. 

2.2.2 Warung Kopi 

 Warung kopi merupakan tempat untuk sekedar minum kopi tidak jarang juga 

warung kopi menjadi tempat bagi masyarakat untuk saling bertukar informasi. Mereka 

bertukar cerita mulai dari masalah kantor, politik, hingga masalah pribadi. Orang-orang 

datang ke warung kopi sebenarnya bertujuan untuk menemukan lawan bicara sehingga 

tidak akan ditemukan warung kopi yang sepi dari percakapan, Selain itu warung kopi 

juga mampu membentuk suatu masyarakat yang demokratis karena di warung kopi 

orang saling berbeda pendapat adalah biasa dan sedikit sekali yang membawa 

perbedaan pendapat ini keluar dari warung kopi Warung kopi dianggap sebagai tempat 

pertemuan dan tempat rehat sejenak dari kesibukan mereka sehari-hari. Bahkan 

sekarang tak jarang para pengusaha melakukan transaksi di warung kopi. Maka tak 

heran kalau orang-orang bisa duduk berjam-jam lamanya di warung kopi. (Mauriza, 

1998). 

 Di Kabupaten Tulungagung banyak warung kopi yang menawarkan berbagai 

macam fasilitas serta berbagai minuman yang mengandung kopi. Hal ini dikemas 

sedemikian rupa untuk memuaskan dan memberi kenyaman bagi para pengunjung 

warung kopi yang datang. Selain itu dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan, 

menjadikan pengunjung relatif betah berlama-lama dan akan kembali untuk 

meluangkan waktunya berkunjung ke warung kopi tersebut.  

2.2.3 Warung kopi karaoke 
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 Dalam penelitian ini yang dimaksut dengan warung kopi karaoke adalah tempat 

warung kopi yang menyediakan fasilitas karaoke dan perempuan untuk menemani 

pelanggan yang hanya sekedar ngopi  maupun menemani pelanggan karaoke, dan 

pelanggan bebas memilih wanita yang akan menemani mereka untuk karaoke, hal ini 

menjadi daya Tarik warung kopi karaoke di Tulungagung karena tidak hanya 

menyadiakan minuman biasa saja seperti di warung kopi pada umumnya tetapi warung 

kopi karaoke juga menyediakan pelayan perempuan yang bisa menemani pelanggan 

karaoke atau hanya sekedar minum kopi saja di warung kopi karaoke. 

2.2.4 Pengendalian Sosial 

Pengendalian sosial menurut Joseph S. Roucek dalam Soekanto bahwa 

pengendalian sosial adalah proses baik direncanakan maupun tidak direncanakan yang 

bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga warga masyarakat agar 

mematuhi kaidah kaidah dan nilai nilai sosial yang berlaku. (Soekanto, 2012) 

Pengendalian sosial muncul apabila suatu kelompok menentukan tingkah laku-laku 

kelompok lain, apabila kelompok mengendalikan perilaku anggotanya, atau kalau 

pribadi-pribadi mempengaruhi tingkah laku pihak lain. Dengan demikian pengendalian 

sosial terjadi pada tiga taraf yaitu kelompok terhadap kelompok, kelompok terhadap 

anggotanya, dan pribadi terhadap pribadi. Dengan kata lain, pengendalian sosial terjadi 

apabila seorang diajak atau dipaksa untuk bertingkah laku sesuai dengan keinginan 

pihak lain, baik apabila hal itu sesuai dengan kehendaknya maupun tidak. (Joseph S. 

Roucek dalam Soekanto dan Tjandrasari, 1989)  

 Dalam penelitian ini PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) melakukan pengendalian sosial terhadap warung kopi karaoke dengan 

mengeluarkan aturan kepada warung kopi karaoke harus tutup pada jam 12 malam, hal 
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ini dilakukan karena banyaknya masyarkat sekitar warung kopi karaoke terganggu 

dengan suara musik dari sehingga PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung) berinisiatif agar dibuat aturan setiap warung kopi karaoke harus 

tutup jam 12 malam, tindakan yang dilakukan oleh PAWAHIKORTA (Persatuan 

Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) merupakan upaya untuk mencari jalan keluar 

antara masyarakat dan pemilik warung kopi karaoke sehingga tidak terjadi konflik. 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) juga sering 

mengunjungi warung kopi karaoke untuk menanyakan masalah apa saja yang ada di 

warung kopi karaoke. 

2.3 Kajian Teoritis 

2.3.1 Teori Peranan 

 Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 

menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang 

satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa 

peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih 

banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. (Soekanto, 

2012) 

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan 

kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas 

kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai 

berikut: (Soekanto, 2012) 
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1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 

2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

 Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa peranan merupakan 

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. 

Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang 

peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, 

sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. 

 Dalam hal ini peran PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) sebagai organisasi yang menaungi warung kopi karaoke adalah 

mengunjungi warung kopi karaoke dan membuat aturan untuk warung kopi karaoke. 

Hal ini dapat dilakukan karena PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) memiliki kedudukan yang tinggi dalam warung kopi karaoke sehingga 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) dapat mengatur 

warung kopi karaoke sesuai dengan keinginan PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung) untuk menjaga agar warung kopi karaoke tetap 

bertahan di Kabupaten Tulungagung. 
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Gambar 1. Alur Pemikiran 
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Penjelasan Alur Pemikiran 

 

Di Tulungagung warung kopi dijadikan sebagai tempat bersantai dalam mengisi 

waktu luang masyarakat tulungagung, banyaknya fasilitas yang disediakan membuat 

warung kopi sering dikunjungi disamping harganya juga murah. Selain warung kopi di 

Tulungagung juga terdapat warung kopi karaoke, Warung kopi karaoke dalam hal ini 

berbeda dengan warung kopi pada umumnya, warung kopi karaoke ini menyediakan 

karaoke untuk pelanggan selain itu warung kopi karaoke ini juga menyediakan 

perempuan unruk menemani pelanggannya, sehingga membuat para pelanggan mau 

berlama-lama berada di warung kopi karaoke. Warung kopi memang sudah terkenal di 

Tulungagung tetapi ada juga hiburan malam berupa karaoke dan club malam yang 

menjadi salah satu hiburan masyarakat Tulungagung. Karaoke adalah salah satu bentuk 

sarana rekreasi menyanyi indoor yang bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga dari 

berbagai usia, dari mulai anak, remaja, dewasa bahkan orang tua, dan tentu saja dari 

berbagai ragam kalangan dan profesi 

Pada tahun 1990 warung kopi karaoke sudah ada di Tulungagung tetapi pada 

saat itu mereka hanya menyediakan perempuan saja untuk menemani palanggan 

warung kopi. Baru pada tahun 2010 mulailah muncul warung kopi yang menyediakan 

karaoke, hal ini dilakukan warung kopi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari usaha 

mereka. hal ini yang membuat banyak warung kopi yang berbondong-bondong yang 

menyediakan karaoke di tempat mereka. 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) sebagai 

organisasi informal membantu warung kopi karaoke hiburan malam di Tulungagung 

agar usaha mereka tetap jalan. Dengan adanya kegitatan yang dilakukan oleh 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung), misalnya 



  

22 
 

beberapa anggota turun lapang ke warung kopi karaoke melihat apa ada masalah, 

menyelesaikan konflik antara warga dan warung kopi karaoke sehingga membuat relasi 

yang baik antara warga dan warung kopi karaoke. 

Kegiatan yang dilakukan oleh PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung) seperti membuat aturan tutup pada jam 12 malam di lakukan 

agar warung kopi karaoke dapat di terima oleh masyarakat, Karena pernah terjadi 

konflik antara warung kopi karaoke dengan masyarakat yaitu suara musik dari warung 

kopi karaoke terlalu keras sehingga PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung) berinisiatif membuat aturan tersebut. 

 Peranan merupakan tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat 

dikatakan sebagai pemegang peran. Peran PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung) sebagai organisasi yang menaungi warung kopi 

karaoke adalah mengunjungi warung kopi karaoke dan membuat aturan untuk warung 

kopi karaoke. Hal ini dapat dilakukan karena PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung) memiliki kedudukan yang tingggi dalam warung kopi 

karaoke sehingga PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) dapat mengatur warung kopi karaoke sesuai dengan keinginan 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) itu sendiri.  

  Peran PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

sebagai organisasi yang menanungi warung kopi karaoke diharapkan dapat menjadi 

Pengendalian sosial di kalangan warung kopi karaoke. Dengan kegiatan seperti 

mengunjungi warung kopi karaoke dan juga membuat aturan tutup pada jam 12 malam 

diharapakan dapat menjaga agar warung kopi karaoke dapat diterima oleh masayarakat 
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sehingga warung kopi karaoke tetap berjalan di Kabupaten Tulungagung. Kegiatan ini 

diharapkan dapat menjadi pengendali sosial dikalangan warung kopi karaoke sehingga 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) dapat 

mempertahankan warung kopi karaoke di Kabupaten Tulungagung.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) dalam menjaga 

kesinambungan Warung kopi karaoke di Tulungagung, dengan menggunakan jenis 

penelitian kulitataif deskriptif. Penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif 

menurut Moleong adalah adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata 

dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang akan diteliti. 

Permasalahan dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus agar penelitian 

dapat dibatasi dan memenuhi masuknya informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal 

menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan 

ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak 

dapat diukur dengan angka (Moleong, 2009).  

Alasan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif adalah karena 

strategi penelitian yang diambil lebih mengutamakan pada pemahaman dan tidakan 

yang dilakukan mendeskripsikan peran PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung) dalam menjaga kesinambungan Warung kopi karaoke di 
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Tulungagung dengan menggunakan hasil dari data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang akan diteliti. Sehingga nantinya sifat 

kealamian dari penelitian ini yang diutamakan. Selain itu, penelitian deskriptif 

kualitataif dipilih untuk mendapatkan gambaran komprehensif dan mendalam 

mengenai peran PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) dalam menjaga kesinambungan Warung kopi karaoke di Tulungagung. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang telah diketahui letak dan keadaan 

lingkungannya serta terdapat kasus atau permasalahan yang akan diteliti yang mana 

dapat diketahui dengan cara prasurvei, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran 

kondisi sosial yang akan diteliti, dan akan lebih mendalam dengan melakukan 

penelitian lapangan sehingga data yang diinginkan dalam penelitian dapat didapatkan. 

 Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung, tepatnya di warung kopi 

beberapa karaoke di Tulungagung. alasan memilih warung kopi karaoke Karena 

terdapat peran PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

dalam menjaga kesinambungan Warung kopi karaoke di Tulungagung. 

3.3  Fokus Penelitian 

Penetapan fokus penelitian sebagai pusat perhatian penelitian bertujuan 

memberikan batasan terhadap fenomena sosial yang ada untuk mencegah agar tidak 

salah dalam mempersepsikan dan membahas masalah yang sedang diteliti agar 

penelitian yang dilakukan lebih terarah, tidak meluas serta relevan dengan obyek yang 

akan diteliti dan memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. 

Fokus penelitian pada penelitian kualitatif adalah menghendaki adanya batas 

dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitiannya. 
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Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertama, batas penentuan kasus dalam 

penelitian yang kemudian dipertajam dalam fokus penelitian. Kedua, penetapan fokus 

dihubungkan dengan interaksi peneliti dan fokus penelitian. Dengan demikian 

bagaimanapun penetapan fokus sebagai masalah penelitian penting dalam usaha 

menentukan batas penelitian. Fokus penelitian juga sebagai bahan acuan dalam 

relevansi atau kesesuaian data dengan permasalahan penelitian. (Moleong, 2009) 

Pada penelitian ini adapun yang menjadi fokus penelitian adalah: 

1. Peran PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

dalam menjaga kesinambungan Warung kopi karaoke di Tulungagung. 

Diharapkan PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) mampu menjaga keberadaan warung kopi karaoke di Kabipaten 

Tulungagung. 

2. Tindakan yang dilakukan PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung) sebagai organisasi informal ketika ada masalah yang 

muncul di warung kopi karaoke, agar bisa membantu menyelesaikan masalah 

yang terjadi di warung kopi karaoke yang mana dapat menjaga eksistensi 

warung kopi karaoke. 

3. Respon warung kopi karaoke terhadap tindakan yang dilakukan 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) apakah 

sudah cukup membantu mereka dalam menyeselasikan masalah yang mereka 

alami. 

3.4 Penentuan Informan 

Dalam penelitian ini informan ditentukan dengan cara purposive sampling atau 

teknik sampel bertujuan. Dalam teknik purposive sampling cara menentukan informan 
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penelitian diambil berdasarkan tujuan dan pertimbangan karakteristik sifat dari 

informan tersebut (Moleong, 2009).  Dengan tujuan adalah mendapatkan sebanyak 

mungkin data dari sumber yang sudah ditentukan sengan kebutuhan penelitian. 

Teknik purposive sampling termasuk dalam pengambilan sampel non 

probabilita. Teknik pengambilan sampel ini tidak semua populasi mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk menjadi informan. Alasan menggunakan teknik ini 

Karena peneliti ingin mendapatkan informan yang tepat dalam memberikan informasi 

terkait Peran PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

dalam menjaga kesinambungan Warung kopi karaoke di Tulungagung. 

Menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2010) mengatakan bahwa informan 

sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi keriteria sebagai 

berikut: 

1. Mereka yang benar benar menguasai atau memahami suatu proses 

enkulturasi, sehingga sesuatu tersebut bukan hanya diketahui tetapi juga 

dihayati. 

2. Mereka yang masih aktif atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti. 

3. Mereka yang bisa meluangkan waktu untuk memberikan informasi tersebut. 

4. Mereka yang tidak cenderung mengarang sendiri informasi tersebut 

5. Mereka yang tidak mengenal peneliti sehingga dapat memberikan informasi 

secara apa adanya dan dapat dijadikan sebagai narasumber. 

Berdasarkan kriteria diatas maka karakteristik orang-orang yang dipilih dan 

dapat mewakili fokus dalam penelitian ini ditentukan yaitu: 

1. Ketua PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung). Alasan peneliti memilih informan ini karena ingin 
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mengetahui Peran PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) dalam menjaga kesinambungan Warung kopi karaoke di 

Tulungagung. 

2. Pengurus PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung). Alasan peneliti memilih informan ini dikarenakan ingin 

mengetahui aktifitas atau upaya apa saja yang dilakukan PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) yang dilakukan agar 

warung kopi karaoke tetap bertahan di Kabupaten Tulungagung. 

3. Pemilik warung kopi karaoke di kabupaten Tulungagung. Alasan peneliti 

memilih informan ini dikarenakan peneliti ingin melihat bagaimana peran 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

sebagai organisasi yang menaungi warung kopi karaoke sudah berjalan atau 

tidak. 

4. Masyarakat sekitar warung kopi yang diharapkan dapat memberikan 

gambaran secara umum tentang masyarakat yang berada di sekitar warung 

kopi karaoke 

5. Pelayan warung kopi karaoke yang diharapkan memberikan informasi 

tentang kegiatan apa saja yang terjadi di warung kopi karaoke 

6. Pelanggan warung kopi karaoke yang diharapkan dapat di memberikan 

informasi tentang warung kopi karaoke di Tulungagung 

Dalam penelitian ini peneliti mengelompokan informan sebagai pendukung keakuratan 

data dalam tiga tipe: 

1. Key informant, adalah mereka yang memiliki informasi pokok yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini termasuk informan utama dan pendukung. 
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Dalam mencari infomasi kunci yang terpenting adalah peneliti dapat 

memperoleh informasi yang dibutuhkan dan informasi formal berkaitan 

serta dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini key informan adalah 

ketua PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung). Dalam penelitian ini ketua PAWAHIKORTA (Persatuan 

Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) memiliki informasi yang penting 

tentang peran PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) dalam menjaga kesinambungan Warung kopi karaoke di 

Tulungagung. 

2. Informan utama, adalah informan yang terlibat secara langsung dengan 

fenomana yang diteliti dan nantinya informasi tersebut dapat digunakan 

sebagai analisis sehingga kemudian dapat memberikan data yang 

dibutuhkan bagi peneliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah 

pengurus PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) yang melakukan aktifitas atau upaya apa saja yang dilakukan 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

dalam menjaga kebradaan warung kopi karaoke di Kabupaten Tulungagung. 

3. Informan tambahan adalah mereka yang dapat menunjang informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. Informan tambahan dalam penelitian ini 

adalah para pemilik warung kopi karaoke, perempuan warung kopi karaoke, 

pelanggan warung kopi karaoke, dan juga masyarakat sekitar warung kopi 

karaoke yang mengalami pengendalian sosial dari PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung). 

 



  

30 
 

Tabel 2 Informan Penelitian 

Nama Informan Kompetensi 

Ketua 

PAWAHIKORTA 

Ketua PAWAHIKORTA di Tulungagung memiliki 

informasi tentang warung kopi karaoke di Tulungagung 

Pengurus 

PAWAHIKORTA 

Satgas PAWAHIKORTA memiliki infomasi tentang 

kegiatan yang dilakukan PAWAHIKORTA 

Pemilik warung kopi 

karaoke 

(Anggota 

PAWAHIKORTA) 

Pemilik warung kopi karaoke yang memiliki informasi 

tentang bagaimana kondisi warung kopi karaoke yang 

mereka miliki dan hubungan warung kopi karaoke 

dengan PAWAHIKORTA 

Masyarakat sekitar 

warung kopi karaoke 

 

Masyarakat sekitar warung kopi karaoke  memiliki 

informasi bagaimana masyarakat yang tinggal di sekitar 

warung kopi karaoke, dan bagaimana masyarakat setuju 

atau menolak dengan adanya warung kopi karaoke 

 

Pelayan warung kopi 

karaoke  

Pelayan warung kopi karaoke memliki informasi 

kegiatan apa saja yang dilakukan di warung kopi karaoke 

 

Pelanggan warung kopi 

karaoke 

Pelanggan warung kopi karaoke memiliki informasi 

tentang warung kopi di Tulungagung 

 

3.5 Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, 

yaitu: 

1. Data Primer 

Data yang dibuat peneliti dengan memiliki tujuan khusus yakni 

menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Data primer akan 

didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber 

utama atau tempat peneltian yang dilakukan. Dalam penelitian data 

primer yang diperoleh merupakan hasil wawancara dengan informan 
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yaitu ketua, pengurus PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung), pemilik warung kopi karaoke, pelayan warung 

kopi karaoke, warga sekitar warung kopi karaoke, dan pelanggan 

warung kopi karaoke. Dari data primer ini dapat diketahui bagaimana 

Peran PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) dalam menjaga kesinambungan Warung kopi karaoke di 

Tulungagung. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder pada penelitian ini meliputi data yang ada di lokasi 

penelitian seperti data jumlah penduduk di lokasi penelitian, bisa juga 

dalam bentuk buku dan juga jurnal penelitian. Dalam penelitian ini data 

sekunder berupa data jumlah warung kopi karaoke tulungagung yang 

diperoleh dari PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis 

penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. 

Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari 

hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, 

dan wawancara sebagai berikut (Sugiyono, 2010): 
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1. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan bukti ketika seseorang melakukan peneltian. 

Dalam penelitian ini dokumentasi yang bisa berupa data anggota warung kopi 

karaoke PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

dan juga foto lokasi penelitian serta foto wawancara dengan informan yang akan 

diwawancarai. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan instrument pembuktian terhadap informan atau 

keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terstruktur. Oleh Karena itu, peneliti harus menyiapkan pertanyaan 

sebagai instrument wawancara sebelum wawancara tersebut dilakukan 

(Sugiyono, 2010). Peneliti diharuskan membuat kerangka umum atau garis 

besar pokok-pokok yang dirumuskan tetapi tidak perlu ditanyakan secra urut 

(Moleong, 2007).  Pemilihan kata dan Bahasa dapat disesuaikan dengan kondisi 

pada saat di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini wawancara 

dilakukan dengan informan yaitu ketua PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung), anggota PAWAHIKORTA (Persatuan 

Warung Hiburan Karaoke Tulungagung), pemilik warung kopi karaoke, 

pelayan warung kopi karaoke, pengunjung warung kopi karaoke, dan 

masyarakat sekitar warung kopi karaoke. Wawancara yang dilakukan dengan 

informan diharapkan dapat memberikan informasi bagaimana Peran 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) dalam 

menjaga kesinambungan Warung kopi karaoke di Tulungagung. 
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3. Observasi Langsung 

Observasi langsung adalah kegiatan peneliti untuk mencari data yang 

ada dilapangan, ketika sudah menentukan lokasi penelitian yang akan diteliti 

memudahkan peneliti dalam melakukan obsevasi langsung. Dalam penelitian 

ini data yang diperoleh dari observasi yang dilakukan di warung kopi karaoke 

di Kabupaten Tulungagung, dan juga tempat tinggal masyarakat yang berada di 

sekitar warung kopi karaoke sehingga dapat menyajikan gambaran realistis 

kondisi sosial di lokasi penelitian. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Moleong (2009), adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahmilahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara 

sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. 

Dalam penelian ini tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut: 

a.  Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan 

yang ada dalam data, dalam penelitian ini data yang diperoleh dari 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung), 

pemilik warung kopi karaoke, pelayan warung kopi karaoke, dan 

pelanggan warung kopi karaoke dibaca dan dipelajari sehingga dapat 

menandai kata kunci dan gagasan dalam menjawab rumusan masalah 
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b.  Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang 

berasal dari data. Setelah mempelajari kata kunci dari data yang 

diperoleh PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung), pemilik warung kopi karaoke, pelayan warung kopi 

karaoke, dan pelanggan warung kopi karaoke barulah menentukan tema-

tema yang ditemukan dalam menjawab rumusan masalah 

c.  Menuliskan ‘model’ yang ditemukan. Setelah mentukan kata kunci dan 

menentukan tema dalam data yang diperoleh dari PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung), pemilik warung 

kopi karaoke, pelayan warung kopi karaoke, dan pelanggan warung kopi 

karaoke baru lah menuliskan model data yang di temukan dalam 

menjawab rumusan masalah 

d.  Koding yang telah dilakukan dengan mengumpulkan data yang 

diperoleh dari informan yaitu ketua PAWAHIKORTA (Persatuan 

Warung Hiburan Karaoke Tulungagung), pengurus PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung), pemilik warung 

kopi karaoke, pelayan warung kopi karaoke, pelanggan warung kopi 

karaoke, dan masyarakat sekitar warung kopi karaoke. 

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan 

kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi obyek 

penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat 

transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, 

mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai 

dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara 
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tersebut kedalam transkrip, selanjutnya peneliti harus membaca secara cermat untuk 

kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat 

abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai 

dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata- kata yang tidak perlu sehingga 

didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan. 

3.8 Keabsahan Data 

Teknik yang dapat digunakan untuk melakukan uji keabsahan data, yakni 

dengan menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah menguji validitas dan 

keabsahan data kualitatif dengan cara menganalisis jawaban subjek dengan data temuan 

lapangan (sumber data lainnya) yang tersedia (Kriyantono, 2008). Triangulasi ini selain 

digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. 

Selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti 

terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif (Moloeng, 2004). 

Ada empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam 

triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan 

memanfaatkan sumber (Moloeng, 2004). Triangulasi dengan sumber artinya 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif Adapun 

untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut (Moleong, 

2008): 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

yang diperoleh dengan melakukan turun lapang. Dalam penelitian ini 
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membandingkan saat pengamatan awal yang dilakukan pada saat awal 

penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan pada saat penelitian. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. Dalam penelitian ini membandingkan 

perkataan yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatatakan 

secara pribadi oleh informan yaitu ketua PAWAHIKORTA (Persatuan 

Warung Hiburan Karaoke Tulungagung), pengurus PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung), pemilik warung 

kopi karaoke, masyarakat sekitar warung kopi karaoke, pelayan warung 

kopi karaoke, dan pelayan warung kopi karaoke. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. Dalam 

penelitian ini wawancara yang dilakukan dengan informan dapat 

mendapatkan jawaban yang berbeda tergantung dengan situasi 

penelitian. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas. Dalam 

penelitian ini peneliti harus membandingkan perspektif infoman yaitu 

ketua PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung), pengurus PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung), pemilik warung kopi karaoke, 

masyarakat sekitar warung kopi karaoke, pelayan warung kopi karaoke, 

dan pelayan warung kopi karaoke 
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5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan dengan 

informan dapat di badingkan dengan data warung kopi karaoke yang 

diperoleh PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung). 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1. Gambaran Umum PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) 

4.1.1 Sejarah Pembentukan  

Banyaknya warung kopi karaoke yang ada di Tulungagung membuat 

pemilik warung kopi karaoke berinisiatif membuat suatu organisasi yang menaungi 

warung kopi karaoke di Tulungagung, dari sini muncul 2 organisasi yang menaungi 

warung kopi karaoke yaitu PAWAHITA (Paguyuban Warung dan Hiburan se-

Tulungagung) dan PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) yang mana kedua-duanya sama-sama menaungi warung kopi 

karaoke. 

PAWAHITA (Paguyuban Warung dan Hiburan se-Tulungagung) sendiri 

berdiri pada tahun 1997 yang mana anggota dari PAWAHITA (Paguyuban Warung 

dan Hiburan se-Tulungagung) lebih didominasi oleh kalangan tua. Hal sesuai 

dengan berdirinya PAWAHITA (Paguyuban Warung dan Hiburan se-Tulungagung 

sendiri yang sudah lama berdiri sebagai organisasi yang menaungi warung kopi 

karaoke sehingga anggotanya lebih didominasi oleh kalangan tua.  

Sedangkan PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) pada tahun 2013 yang didominasi oleh kalangan muda. Dengan 

tujuan agar warung kopi karaoke ini tetap berjalan dan menjalin persaudaraan antara 

pemilik warung kopi karaoke. Hal ini di jelaskan oleh ketua PAWAHIKORTA 
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(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung). Berikut petikan 

wawancaranya 

sebener e PAWAHIKORTA muncul tahun 2013, enek neh PAWAHITA tapi dua-

duanya sama mas, sama-sama ngelola warung kopi kararaoke, tapi sak iki 

PAWAHITA wes bubar, dadi sak iki Cuma satu organisasi sing ngelola warung 

kopi karaoke yo kuwi PAWAHIKORTA 

“sebenarnya PAWAHIKORTA muncul tahun 2013, ada lagi PAWAHITA dua-

duanya sama mas, sama-sama mengelola warung kopi karaoke, tapi sekarang 

PAWAHITA sudah bubar, jadi sekarang Cuma satu organisasi yang mengelola 

warung kopi karaoke yaitu PAWAHIKORTA” 

(wawancara 4 agustus 2017) 

 

Hal ini juga dibenarkan oleh pengurus PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung), yang mana dulu pengurus PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) ini pernah menjadi anggota 

PAWAHITA (Paguyuban Warung dan Hiburan se-Tulungagung), dan mengetahui 

masah yang dihadapi oleh PAWAHITA (Paguyuban Warung dan Hiburan se-

Tulungagung) sehingga membuat PAWAHITA (Paguyuban Warung dan Hiburan 

se-Tulungagung) bubar. Berikut petikan wawancaranya   

Sebener e sing ngelola warung kopi karaoke itu ada 2 mas, PAWAHITA sama 

PAWAHIKORTA, kalo PAWAHITA sendiri berdiri tahun 1997 lek 

PAWAHIKORTA berdirine tahun 2013, lek PAWAHITA angotane tuek-tuek an 

ne lak PAWAHIKORTA kuwi angotane cah nom-noman e, tapi desembar tahun 

wingi PAWAHITA wes bubar masalah e sak ketuane PAWAHITA ora terbuka 

soal dana, makane kuwi PAWAHITA bubar terus gabung sama 

PAWAHIKORTA 

“Sebenarnya yang mengelola warung kopi karaoke ada 2 yaitu PAWAHITA 

sama PAWAHIKORTA, kalo PAWAHITA sendiri berdiri tahun 1997 

sedangkan PAWAHIKORTA berdiri tahun 2013, anggotaya PAWAHITA 

sendiri di domonasi oleh kalangan tua sedangkan anggota PAWAHIKORTA 

didominasi oleh kalangan muda, tapi pada desember tahun 2016 PAWAHITA 

resmi bubar karena ketua PAWAHITA tidak ada transparansi dana sehingga 

membuat anggota PAWAHITA bergabung dengan PAWAHIKORTA” 

(Wawancara tanggal 7 agustus 2017) 

 

Dari hasil wawancara dengan ketua dan pengurus PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) diketahui Pada tahun 2016 
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PAWAHITA (Paguyuban Warung dan Hiburan se-Tulungagung) bubar hal ini di 

sebabkan Karena tidak ada transparansi keuangan dari ketua PAWAHITA 

(Paguyuban Warung dan Hiburan se-Tulungagung) sehingga membuat para 

pengurus PAWAHITA (Paguyuban Warung dan Hiburan se-Tulungagung) tidak 

lagi percaya dengan ketuanya. Imbasnya banyak dari pengurus dari PAWAHITA 

(Paguyuban Warung dan Hiburan se-Tulungagung) berhenti menjadi pengurus 

PAWAHITA (Paguyuban Warung dan Hiburan se-Tulungagung) dan lebih 

memilih bergabung dengan PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung). 

4.1.2 Anggota PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) 

Menurut data yang diperoleh dari Pengurus PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) dapat diketahui bahwa 

warung kopi karaoke tedapat 150 warung kopi karaoke yang tersebar di 

Kabupaten Tulungagung. Dari keseluruhan 150 warung kopi karaoke yang 

tersebar di Kabupaten Tulungagung merupakan anggota PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung). Hal ini di benarkan oleh 

pengurus PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) beruku petikan wawancaranya. 

Akeh mas anggota ne enek sekitar 150 warung kopi karaoke, iki sing 

gae tulungagung dadi kota warung kopi saking akeh e warung kopi, iku 

ae Cuma warung kopi karaoke belum warung kopi biasa liane 

“Banyak mas anggotanya ada sekiat 150 warung kopi karaoke, ini yang 

membuat Tulungagung menjadi kota warung kopi karena banyak 

warung kopinya, itu saja cuam warung kopi karaoke belum warung kopi 

biasa lainnya” 

(Wawancara tanggal 7 agustus 2017) 
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Berikut ini adalah peta lokasi warung kopi karaoke yang mana dapat 

dilihat dimana saja warung kopi karaoke yang ada di Kabupaten Tulungagung. 

di peta ini juga dapat dilihat lokasi warung kopi karaoke dari yang terdekat 

hingga yang tejauh dari pusat Kabupaten Tulungagung. 

Gambar 2. Peta Warung Kopi Karaoke 

(sumber: dokumentasi pribadi peneliti, 2017) 

Legenda Peta 

Lokasi Warung Kopi Karaoke 

Lokasi Warung Kopi yang pernah dikunjungi 

Lokasi Warung Kopi yang bermasalah 

Penjelasan peta 

Dalam Peta ini bisa dilihat terdapat 64 titik lokasi keberadaan warung kopi 

karaoke yang berada di Kabupaten Tulungagung, dari keseluruhan 64 titik lokasi 
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terdapat 150 warung kopi karaoke yang tersebar di Kabupaten Tulungagung. Dalam 

peta ini titik lokasi berwarna hijau dan merah sudah di merupakan lokasi penelitian, hal 

ini disebabkan titik lokasi yang berwarna hijau dan merah merupakan lokasi warung 

kopi karaoke yang sudah pernah di kunjungi oleh peneliti, untuk titik lokasi yang 

bewarna biru merupakan titik lokasi warung kopi karaoke yang belum di kujungi oleh 

peneliti, sedangkan yang hijau dan merah adalah titik lokasi warung kopi karaoke yang 

pernah di kunjungi oleh peneliti.  

Untuk titik lokasi hijau terdapat warung kopi karaoke yang sudah dikunjungi 

oleh peneliti. Pertama titik lokasi nomor 2 merupakan Kecamatan Ngunut terdapat lima 

warung kopi, kedua titik lokasi nomor 13 adalah desa Plosokandang terdapat satu 

warung kopi karaoke, ketiga titik lokasi nomor 16 adalah desa Serut terdapat dua 

warung kopi karaoke, keempat titik lokasi nomor 19 adalah desa Junjung tedapat 5 

warung kopi karaoke, kelima titik lokasi nomor 26 adalah desa Bono terdapat dua 

warung kopi karaoke, keenam titik lokasi nomor 28 adalah desa Purworejo terdapat 

empat warung kopi karaoke, ketujuh adalah titik lokasi nomor 33 adalah Kecamatan 

Kedungwaru tedapat dua, kedelapan titik lokasi 39 adalah desa Moyoketen terdapat 3 

warung kopi karaoke, kesembilan titik lokasi  nomor 52 adalah deasa Bendilwungu 

terdapat satu warung kopi karaoke. 

Untuk titik lokasi merah nomor 27 adalah desa Beji terdapat tiga warung kopi 

karaoke. Untuk titik lokasi merah adalah titik lokasi penelitian yang mana di warung 

kopi karaoke yang berada di titik lokasi merah adalah warung kopi yang mengalami 

masalah. Sehingga membuat peneliti menjadikan titik lokasi tersebut menjadi lokasi 

peneltian.  Untuk penjelasan peta lebih lengkap tedapat pada lampiran. 
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4.2 Sejarah Warung Kopi Karaoke 

Di Kabupaten Tulungagung Warung kopi karaoke sudah ada sejak tahun 1990, 

pada awal kemunculanya warung kopi karaoke di Tulungagung model warung kopi 

karaoke tidak seperti sekarang kalo dulu warung kopi karaoke masih belum 

menyediakan tempat karaoke yang menjadi hiburan tersendiri bagi pelanggan warung 

kopi karaoke hanya menyediakan perempuan untuk menemani pelanggan yang 

berkunjung dan ingin bersantai  di warung kopi karaoke hal ini menjadi hiburan 

tersendiri masyarakat tulungagung khusunya laki-laki. Hal ini dijelaskan oleh pengurus 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

Lek warung kopi kuwi wes enek sejak tahun 1990, tapi biyen warung kopi bedo 

mas mbek sak iki, lek biyen e warung kopi gak enek karaoke ne mas cuma ngopi 

mbek dikancani wedok e ngono kuwi ae wes rame, lek sak iki warung kopi cuma 

ngadalno wedok e tok angel mas, soal e cah-cah ngopi sak iki golek an e enggon 

karaoke, makane kuwi kebanyakan nak warung kopi gae karaoke. 

“Kalo warung kopi sudah ada sejak 1990, tapi dulu warung kopi beda dengan 

sekarang, kalo dulu warung kopi masih belum ada karaokenya cuma ngopi sama 

ditemani perempuannya itu saja sudah rame, kalo sekarang warung kopi cuma 

mengandalkan perempuannya ya susah, karena pelanggan warung kopi 

sekarang carinya warung kopi yang ada karaokenya, makanya itu kebanyakan 

sekarang di warung kopi menyediakan tempat karaoke” 

(wawancara 7 agustus 2017) 

 

Pada tahun 2010 baru banyak bermunculan warung kopi karaoke di 

Tulungagung pencetus pertama warung kopi karaoke adalah warung kopi yang ada di 

desa serut, memang pada awalnya warung kopi di desa serut ini masih belum 

menyedikan karaoke pada tahun 2010 baru mereka menyadikan karaoke. Hal ini di 

jelaskan oleh pelanggan warung kopi karaoke yang pernah mengunjungi warung kopi 

karaoke sebelum ada karaoke dan sesudah ada 

sak ngertiku biyen warung kopi ora koyok ngene mas, biyen sing warung kopi 

sek urung enek enggont karaoke ne mek wedok tok sing ngancani awak e dewe 

ngopi, biyen terkenal e nak daerah moyoketen, soal e nak moyoketen terkenal 

bocah e ayu-ayu, sak iki nak moyoketen kebanyakan warung kopi ne tutup soal 
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e wedok e podo metu kabeh, mek sitik ae warung kopi sing buka nak kono, lek 

warung kopi karaoke iku sak ngertiku yo nak beji kene mas sing ngawali gae 

enggon karaoke. 

“Yang saya tau dulu warung kopi tidak seperti ini, dulu warung kopi masih 

belum ada tempat karaokenya, warung kopi hanya menyediakan  perempuan 

saja yang menemani kita ngopi, dulu yang terkenal di daerah moyoketen soal e 

nak moyoketen terkenal perempuanya yang cantik-cantik, sekarang di 

moyoketen kebanyakan warungnya tutup soalnya perempuanya banyak yang 

keluar dari warung kopi, cuma beberapa warung kopi yang masih buka, kalo 

warung kopi karaoke yang saya tau ya di beji sini mas yang mengawali 

membuat tempat karaoke” 

(wawancara tanggal 9 agustus 2017) 

 

Hal ini juga dibenarkan oleh ketua PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung) berikut ini adalah petikan wawancara dengan ketua 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

Warung kopi karaoke kuwi wes suwi mas enek nek tulungagung, kiro-kiro tahun 

90 an wes enek warung kopi, tapi biyen masih belum ada karaoke ne, cuma 

tempat ngopi mbek di kancani wedok e, baru tahun 2010 akeh warung kopi sing 

gae tempat karaoke nak warung kopi ne soal e banyak dari pemilik warung kopi 

karaoke sing kroso kalo mek ngandalno tempat ngopi sama wedok e iku masih 

kurang, makane akeh warung kopi yang menyediakan tempat karoke, untuk 

menambah penghasilan dari warung kopi ne 

“Warung kopi karaoke sudah lama ada di Tulungagung, kira-kira tahun 90 an 

sudah ada warung kopi, tapi dulu masih belum ada karaokenya, cuma tempat 

ngopi sama ditemani perempuannya, baru pada tahun 2010 banyak warung kopi 

yang menyediakan tempat karaoke hal ini dilakukan karena banyak dari pemilik 

warung kopi karaoke merasa kalo Cuma mengandalkan tempat ngopi sama 

perempuannya saja masih kurang, makanya banyak warung kopi yang 

meneydiakan tempat karaoke untuk menambah penghasilan dari warung 

kopinya” 

(wawancara tanggal 4 agustus 2017) 

Dari hasil wawancara dengan ketua, pengurus PAWAHIKORTA (Persatuan 

Warung Hiburan Karaoke Tulungagung), dan pelanggan warung kopi karaoke 

diketahui bagaimana warung kopi karaoke pertama kali muncul di Kabupaten 

Tulungagung. Pada awal-awal kemunculannya warung kopi karaoke hanya 

menyediakan pelayan perempuan saja untuk menemani pelanggan. Pada tahun 2010 

baru banyak warung kopi karaoke yang menyediakan tempat karaoke, hal ini dilakukan 



  

45 
 

karena pemilik warung kopi karaoke merasa pendapatan dari warung kopi karaoke saja 

masih sedikit, sehingga pemilik warung kopi karaoke berinisiatif membuat tempat 

karaoke di warung kopi sebagai daya tari pelanggan untuk mengunjungi warung kopi 

karaoke 

4.3 Gambaran informan 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan yang bisa memberikan informasi 

terkait dengan penelitian. Adapun informan yang dipilih diantaranya: 

a. Pak Agung 

Pak Agung merupakan infoman kunci, yang berusia 44 tahun 

merupakan ketua PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung) memiliki informasi tentang warung kopi 

karaoke di Kabupaten Tulungagung. Pak Agung sendiri memiliki usaha 

café yang yang terletak di Jl. Ahmad Yani Timur Gang 3 No.29, Bago, 

Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, usaha café yang dididiran 

Pak Agung sudah ada sejak tahun 2006 sampai sekarang masih tetap 

berjalan. café ini juga menjadi tempat sekertariat PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) yang menjadi 

tempat kegiatan anggota PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung) se-Kabupaten Tulungagung 

b. Pak Galih 

Pak Galih merupakan infoman utama, yang berusia 54 tahun merupakan 

pengurus PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung), selain itu Pak Galih dulu merupakan anggota 

PAWAHITA (Paguyuban Warung dan Hiburan se-Tulungagung) yang 
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sudah bubar dan berubah menjadi PAWAHIKORTA (Persatuan 

Warung Hiburan Karaoke Tulungagung). Pak Galih memiliki informasi 

yang penting tetang bubarnya PAWAHITA (Paguyuban Warung dan 

Hiburan se-Tulungagung) hingga menjadi PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung). Pak galih sendiri 

memiliki usaha warung kopi karaoke di Jalan Panglima Sudirman 

RT06/RW47, Tulungagung yang masih bertahan sampai sekarang 

c. Mbak Elis 

Mbak Elis merupakan informan tambahan, yang berusia 43 tahun 

merupakan pemilik warung kopi karaoke yang terletak di Desa Beji, 

Kecamatan Tulungagung, usaha warung kopi karaoke yang dirintis 

Mbak Elis sejak tahun 2007 sampai sekarang masih tetap berjalan. 

Fasilitas yang di berikan adalah tempat karaoke yang berjumlah 4 

ruangan serta pelayan warung kopi karaoke yang berjumlah 6 orang, 

untuk jam buka dan jam tutup warung kopi karaoke sama dengan 

warung kopi karaoke pada umumnya yaitu buka jam 11 siang sampai 

jam 4 sore lalu buka lagi jam 7 malam sampai tutup pada jam 12 malam 

d. Lisa (bukan nama sebenarnya) 

Lisa merupakan informan tambahan, yang berusia 25 tahun dari 

Kabupaten Trenggalek, Lisa merupakan pelayan warung kopi karaoke 

milik Mbak Elis yang terletak di terletak di Desa Beji, Kecamatan 

Tulungagung. Sebelum bekerja di warung kopi karaoke Lisa awalnya 

bekerja di café selama 6 bulan karena kondisi yang tidak memungkinkan 
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akhirnya Lisa memilih bekerja warung kopi karaoke dan sudah berjalan 

3 bulan. 

e. Pak Sutirsno 

Pak Sutrisno merupakan informan tambahan, yang berusia 44 tahun. Pak 

Sutrisno ini merupakan ketua RT 05 Desa Beji yang yang di sekitar 

tempat tinggalnya terdapat warung kopi karaoke. Informasi yang 

diperoleh dari Pak Sutrisno sanagat penting untuk mengetahui 

bagaimana warung kopi karaoke muncul di lingkunganmya dan apa saja 

masalah yang muncul ketika warung kopi karaoke ada 

f. Mas Dimas  

Mas Dimas merupakan informan tambahan, yang berusia 27 tahun 

merupaka pelanggan warung kopi karaoke, Mas Dimas sendiri sudah 

menjadi pelanggan warung kopi karaoke semenjak dia masih duduk di 

bangku SMA sampai sekarang. Alasan Mas Dimas sendiri mengunjungi 

warung kopi karaoke adalah pelayan-pelayannya yang cantik, selain itu 

fasilitas karaoke yang disediakan warung kopi karaoke juga menjadi 

daya Tarik tersendiri bagi Mas Dimas.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Kegiatan PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) sendiri 

memiliki kegiatan yang sering dilakukan oleh pengurus adalah kegiatan Keliling. 

Dalam kegitan ini pengurus PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) mengunjungi warung kopi karaoke dan menayanakan masalah atau 

keluhan yang di warung kopi karaoke. Kegiatan ini juga dilakukan oleh 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) untuk menjaga 

silaturahmi antara pemilik warung kopi karaoke. Selain itu PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) juga membantu para anggotanya 

yaitu warung kopi karaoke dalam membuat ijin usaha, semua hal yang dilakukan oleh 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) diharapkan 

dapat membatu warung kopi karaoke serta dapat mempertahankan warung kopi karaoke 

di Tulungagung. berikut petikan wawancara dengan Ketua PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

lek kegiatan sing sering iku biasane nekani warung kopi karaoke, gae 

nakoni masalah opo ae nek warung kopi dengan harapan 

PAWAHIKORTA iso ngewangi warung kopi, mbek sekalian 

silahturahmi mbek anggota PAWAHIKORTA, enek maneh kegiatan 

liane yo iku ngumpul bareng pemilik warung kopi karaoke nek 

sekertariat PAWAHIKORTA gae diskusi karo pemilik warung kopi 

karaoke tentang masalah opo ae nak warung kopi ne, biasane setahun 

sekali wektune mari kupatan, liane iku PAWHIKORTA yo pisan 

ngewangi warung kopi gae ijin usaha bagi warung kopi sing urung 

duwe ijin usaha 

“kalo kegiatan yang sering itu biasanya mendatangi warung kopi 

karaoke, untuk menanyakan masalah apa asaja yang ada di warung kopi 

karaoke dengan harapan PAWAHIKORTA bisa membantu warung kopi 
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karaoke, sama sekalian silaturahmi sama anggota PAWAHIKORTA, 

ada lagi kegiatan yang lain yaitu ngumpul bareng dengan pemilik 

warung kopi karaoke di sekertariat PAWAHIKORTA untuk berdiskusi 

dengan pemilik warung kopi karaoke tentang masalah apa saja yang ada 

di warung kopi nya, biasanya setahun sekali waktunya habis kupatan, 

selain itu PAWAHIKORTA juga membantu warung kopi karaoke 

membuat ijin usaha buat warung kopi yang belum memiliki ijin usaha” 

(wawancara tanggal 4 agustus 2017) 

 

Hal ini juga dibenarkan oleh pengurus PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung) yang menjelaskan tentang kegiatan apa saja 

yang dilakukan PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung). Berikut petikan wawancara dengan pengurus PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

bisane ngecek nek warung kopi menanyakan apa ada masalah di 

warung kopi, sekalian silahturahmi sama anggota PAWAHIKORTA, 

sama ngewangi warung kopi gae ngurus ijin usaha 

biasanya ngecek di warung kopi menyakan apa ada masalah di warung 

kopi karaoke, sekalian silaturahmi sama anggota PAWAHIKORTA, 

sama membantu warung kopi membuat ijin usaha 

(wawancara tanggal 7 agustus 2017) 

Menurut hasil wawancara dengan ketua PAWAHIKORTA (Persatuan 

Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) dan pengurus PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) kegiatan yang dilakukan 

oleh PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

yaitu mengunjungi warung kopi karaoke, melakukan kegiatan kumpul bareng 

untuk berdiskusi tentang masalah yang dialami oleh pemilik warung kopi 

karaoke, dan juga membantu warung kopi karaoke membuat izin usaha 

diharapkan dapat menjaga agar warung kopi karaoke tetap bertahan di 

Kabupaten Tulungagung. 
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5.1.1 Perekrutan anggota PAWAHIKORTA 

Organisasi dapat diartikan sebagai pengaturan sumber daya dalam suatu 

kegiatan kerja, dimana tiap-tiap kegiatan tersebut telah disusun secara 

sistematika untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada organisasi 

tersebut masing-masing personal yang terlibat didalamnya diberi tugas, 

wewenang dan tanggung jawab yang dikoordinasi untuk mencapai tujuan 

organisasi. Dimana tujuan organisasi tersebut dirumuskan secara musyawarah 

sebagai tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama-sama. (Dessler, 1997) 

Dalam organisasi perekrutan anggota sangat penting dalam upaya agar 

organisasi itu dapat berjalan. PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung) yang memiliki anggota sebanyak 150 berdasarkan data 

yang diperoleh, merupakan hasil dari perekrutan yang dilakukan 

PAWAHIKORTA. Dalam hal ini Perekrutan yang dilakukan oleh 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

merupakan pengkoordinasian yang dilakukan sebagai oraganisasi di kabupaten 

Tulungagung sebagai suatu cara dalam mencapai tujuan dalam organisasi. 

Berikut petikan wawancara dengan ketua PAWAHIKORTA (Persatuan 

Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) dalam petikan wawancara berikut. 

bisane sing duwe warung kopi karaoke moro dewe nak sekertariat 

PAWAHIKORTA gae daftar sebagai anggota PAWAHIKORTA, terus 

mengisi formulir keanggotaan PAWAHIKORTA sama bayar 100 ribu 

gae bikin banner, banner e engko dipasang nak warung kopi karaoke 

sebagai bukti lak wes dadi anggota ne PAWAHIKORTA 

“biasanya yang punya wrung kopi karaoke yang mendatangi sekertariat 

PAWAHIKORTA buat daftar sebagai anggota PAWAHIKORTA, terus 

mengisi formulir keaggotaan PAWAHIKORTA sama bayar 100 ribu 



  

51 
 

buat bikin banner, bannernya nanti dipasang di warung kopi karaoke 

sebagai bukti kalo sudah menjadi anggota PAWAHIKORTA” 

(wawancara tanggal 4 agustus 2017) 

 

Dalam wawancara ini perekrutan yang dilakukan oleh 

PAWAHIKORTA biasanya pemilik warung kopi karaoke sendiri yang 

mendatangi sekertariat untuk mendaftar sebagai anggota PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung). Untuk mendaftar sabagai 

anggota PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

diwajibkan untuk mengisi formulir keanggotaan dan juga membayar biaya 

pendaftaran seberar 100 ribu rupiah. Biaya pendaftaran ini di gunakan untuk 

membuat banner yang nanti dipasang di warung kopi karaoke sebagai bukti kalo 

warung kopi tersebut sudah menjadi anggota PAWAHIKORTA (Persatuan 

Warung Hiburan Karaoke Tulungagung)   

Organisasi dapat dibedakan menjadi organisasi formal dan organisasi 

informal, secara garis besar menyatakan bahwa organisasi formal mempunyai 

struktur yang dinayatakan dengan baik, yang dapat menggambarkan hubungan 

wewenang, kekuasaan dan tanggung jawab. Organisasi formal memiliki 

perincian pekerjaan yang jelas bagi tiap anggota, juga tujuan yang jelas dan 

terdapat pengaturan yang tegas mengenai status, gaji, pangkat dan lain-lain 

penghasilan. Sedangkan organisasi informal disusun secara bebas, lebih 

fleksibel, tidak pasti dan spontan. Keanggotaan dalam organisasi informal dapat 

diperoleh secara sadar atau bisa pula tidak secara sadar dan sukar ditentukan 

kapan menjadi anggota kapan tidak menjadi anggota. Pada umumnya 

keanggotaan tumbuh melalui perjalanan waktu. (Sutarto, 2006). 
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Secara garis besar PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung) merupakan organisiasi informal yang mana 

keanggotaannya disusun secara bebas dan fleksibel. Hal ini sesuai dengan apa 

yang dilakuakn PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) dalam perekrutan anggotanya. Perekrutan anggota 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) juga 

tidak terlepas dari kesepakatan antara warung kopi karaoke dengan 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) yang 

mana diharapkan tujuan dari PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung) dan warung kopi karaoke adalah menjaga warung kopi 

karaoke tetap ada di kabupaten Tulungagung. 

5.1.2 Penyeselaian masalah antara warung kopi karaoke dengan warga sekitar 

warung kopi karoake 

Dalam perkembangannya warung kopi karaoke yang merupakan salah satu 

hiburan masyarakat khususnya laki-laki di Kabupaten Tulungagung tidak terlepas 

dari masalah, PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) sebagai organisasi yang menaungi warung kopi karaoke berupaya 

untuk membantu warung kopi karaoke yang memiliki masalah. Berikut petikan 

petikan wawancara dengan ketua PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung). 

lek masalah nak warung kopi karaoke sing biyen iku mbek warga sekitar 

warung kopi karaoke, masalah e musik nak warung kopi karaoke sing 

banter sing gae warga sekitar terganggu, mari kuwi akhir e omong 

omongan lah mbek warga enak e piye, akhir e oleh kesepakatan kalo 

warung kopi karaoke tutup jam 12 malam yang sebelumnya tutup jam 1 

malam  



  

53 
 

“kalo masalah di warung kopi karaoke dulu pernah ada sama warga 

sekitar warung kopi karaoke, masalahnya adalah musik di warung kopi 

karaoke yang keras membuat warga sekitar terganggu, habis itu 

berbicang-bicang dengan warga sekitar masalah ini enaknya bagaimana, 

akhirnya dapat kesepakat kalo warung kopi karaoke tutup jam 12 malam 

yang sebelumnya tutup jam 1 malam” 

(wawancara 4 agustus 2017) 

 

Dari wawancara dengan ketua PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung) diketahui bahwasannya pernah terjadi masalah di warung 

kopi karaoke. Hal ini juga dibenarkan oleh pemilik warung kopi karaoke yang 

mengalami masalah dengan warga sekitar yaitu musik dari warung kopi karaoke 

yang menggangu warga sekitar. Berikut petikan wawancara dengan pemilik warung 

kopi karaoke yang mengalami masalah dengan warga sekitar 

Tau mas enek masalah karo warga kene mas, jarene warga sekitar lak 

nek warung kopi ne kene musik e banter ngati ganggu warga sekitar, 

mari ngono dikumpul no warga mbek pak RT gae ngomongno masalah 

iki, terus aku nyeluk wong PAWAHIKORTA lah gae ngewangi aku, mari 

ngono omong-omong an lah penak e piye, akhir e oleh kesepakatan lak 

karaoke nak enggon ku kudu mandek sampek jam 10 bengi terus tutup e 

warung kopi dadi jam 12 bengi sing sak durung e jam 1 bengi 

“Pernah ada mas masalah dengan warga sekitar sini, katanya warga 

sekitar kalo warung kopi di sini musik e keras sampai ganggu warga 

sekitar, habis itu pak RT mengumpulkan warga buat bahas masalah ini, 

lalu saya memanggil orang PAWAHIKORTA buat membantu saya, 

habis itu rembukan enaknya bagaimana, akhirnya dapat kesepakatan 

kalo karaoke di tampat saya harus berhenti sampai jam 10 malam lalu 

warung kopi karaoke harus tutup pada jam 12 malam yang sebelumnya 

tutup pada jam 1 malam” 

(wawancara tanggal 10 agustus 2017) 

Dari wawancara dengan pemilik warung kopi karaoke terlihat bagaimana 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

berupaya untuk membantu warung kopi karaoke dalam menyelesaikan 

masalahnya. Hal ini juga dibenarkan oleh ketua RT desa beji yaitu, yang mana 
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pak RT membantu menyelesaikan masalah antara warga sekitar dan juga 

pemilik warung kopi karaoke. berikut petikan wawancaranya 

masalah e warga nak lingkungan sini keganggu mbek suara musik sing 

banter teko warung kopi, mari ngono tak kumpulno lah warga, pemilik 

warung kopi karaoke sama dari pengurus PAWAHIKORTA, akhire oleh 

kesepakat lek karaoke ne harus berhenti sampai jam 10 malam sama 

tutup warung kopi tutup jam 12 malam  

“masalahnya warga di lingkungan sini terganggu sama suara musik yang 

keras dari warung kopi, habis itu saya kumpulkan warga, pemilik 

warung kopi karaoke sama ada dari pengurus PAWAHIKORTA, 

akhirnya dapat kesepakatan kalo karaoke nya harus berhenti sampai jam 

10 malam sama tutup warung kopi karaoke jam 12 malam” 

(wawancara tanggal 12 agustus 2017) 

 

Menurut dari penjelasan dari ketua PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung), pemilik warung kopi karaoke, dan ketua RT desa 

beji. Dapat dilihat bagaimana masalah yang muncul antara warga dengan pemilik 

warung kopi karaoke dapat terselesaikan dengan bantuan dari PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung).  

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

berupaya untuk membantu anggotanya yang mengalami masalah agar dapat 

diterima oleh masyarakat, dalam hal ini Warung kopi karaoke sebagai anggota dari 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) meminta 

bantuan untuk menyeselaikan masalah ini dan menghasilkan kesepakatan antara 

warga dan warung kopi karaoke.  

5.2 Pengendalian sosial PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) di kalangan warung kopi karaoke  

Joseph S. Roucek menjelaskan bahwa Pengendalian sosial muncul apabila 

suatu kelompok menentukan tingkah laku-laku kelompok lain, apabila kelompok 
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mengendalikan perilaku anggotanya, atau kalau pribadi-pribadi mempengaruhi 

tingkah laku pihak lain. (Joseph S. Roucek dalam Soekanto dan Tjandrasari, 1989). 

Dalam hal ini PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) sebagai kelompok yang mengendalikan perilaku anggotanya dengan 

membuat aturan yang harus dipatuhi oleh anggotanya dalam hal ini adalah warung 

kopi karoke. Hal ini dibenarkan oleh ketua PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung) berikut petikan wawancara 

kalo untuk warung kopi karaoke aturan e jam 12 malam harus sudah 

tutup, aturan iki di gae soal e wedi lek masalah sing biyen mbek warga 

terulang neh nak warung kopi karaoke liane, makane kabeh warung 

kopi karaoke kudu tutup jam 12 malam sesuai mbek aturan sing di gae 

PAWAHIKORTA  

“kalo untuk warung kopi karaoke aturanya jam 12 malam harus sudah 

tutup, aturan ini di buat soalnya takut kalo masalah yang lalu dengan 

warga terulang lagi di warung kopi karaoke lainnya, makanya semua 

warung kopi karaoke harus tutup jam 12 malam sesuai dengan aturan 

yang dibuat oleh PAWAHIKORTA” 

(wawancara tanggal 4 agustus 2017) 

 

Dari penjelasan ketua PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung). Aturan yang mengharuskan warung kopi karaoke harus tutup pada 

jam 12 malam dibuat oleh PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) merupakan hal yang harus dipatuhi oleh anggota PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) dalam hal ini adalah warung 

kopi karaoke. Dalam mengontrol warung kopi karaoke PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) juga melakukan kegiatan-

kegiatan yang diaharpkan dapat menjaga mengontrol warung kopi karaoke agar 

tidak terjadi masalah dengan warga sekitar. Berikut petikan wawancara dengan 

ketua PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 
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lek kegiatan sing sering iku biasane nekani warung kopi karaoke, gae 

nakoni masalah opo ae nek warung kopi dengan harapan 

PAWAHIKORTA iso ngewangi warung kopi, mbek sekalian 

silahturahmi mbek anggota PAWAHIKORTA, enek maneh kegiatan 

liane yo iku ngumpul bareng pemilik warung kopi karaoke nek 

sekertariat PAWAHIKORTA gae diskusi karo pemilik warung kopi 

karaoke tentang masalah opo ae nak warung kopi ne, biasane setahun 

sekali wektune mari kupatan, liane iku PAWHIKORTA yo pisan 

ngewangi warung kopi gae ijin usaha bagi warung kopi sing urung 

duwe ijin usaha 

“kalo kegiatan yang sering itu biasanya mendatangi warung kopi 

karaoke, untuk menanyakan masalah apa asaja yang ada di warung kopi 

karaoke dengan harapan PAWAHIKORTA bisa membantu warung kopi 

karaoke, sama sekalian silaturahmi sama anggota PAWAHIKORTA, 

ada lagi kegiatan yang lain yaitu ngumpul bareng dengan pemilik 

warung kopi karaoke di sekertariat PAWAHIKORTA untuk berdiskusi 

dengan pemilik warung kopi karaoke tentang masalah apa saja yang ada 

di warung kopi nya, biasanya setahun sekali waktunya habis kupatan, 

selain itu PAWAHIKORTA juga membantu warung kopi karaoke 

membuat ijin usaha buat warung kopi yang belum memiliki ijin usaha” 

(wawancara tanggal 4 agustus 2017) 

 

Dari hasil wawancara dengan ketua PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung). Dapat dilihat kegiatan yang dilakukan oleh 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) seperti 

mengunjungi warung kopi karaoke dan megadakan kegiatan kumpul bareng dengan 

pemilik warung kopi karaoke untuk berdiskusi dengan pemilik warung kopi 

karaoke tentang masalah apa saja yang ada di warung kopi karaoke. Hal ini 

dilakukan dalam upaya untuk mengendalikan warung kopi karaoke sebagai anggota 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) agar tidak 

terjadi masalah antara warung kopi karaoke dengan masyarakat. 

Untuk mengendalikan warung kopi karaoke PAWAHIKORTA (Persatuan 

Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) juga sering mengunjugi warung kopi 

karaoke pada jam yang sudah ditentukan oleh PAWAHIKORTA (Persatuan 

Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) untuk melihat apa ada masalah yang 
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terjadi di warung kopi karaoke. berikut petikan wawancara dengan ketua 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

setiap hari mas kita ngecek ke warung kopi karaoke sekalian 

silahturahmi sama anggota, kita mulai dari mulai jam 11 sampe jam 4, 

terus mari ngono dilanjut neh jam 7 malam sampai jam 10 malam, soal 

e kan warung kopi tutup jam 4 gae istirahat pergawai e terus buka neh 

jam 7 sampai jam 12 malam 

“setiap hari mas kita mengunjungi warung kopi karaoke sekalian 

silaturahmi sama anggota, kita mulai dari jam 11 sampai jam 4, terus 

habis itu dilanjut lagi jam 7 malam sampai jam 10 malam, soalnya kan 

warung kopi tutup jam 4 buat isitirahat pegawainya terus buka lagi jam 

7 sampai jam 12 malam” 

(wawancara tanggal 4 agustus 2017) 

 

Dari penjelasan dari ketua PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) sini terlihat bagimana PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung) sebagai kelompok yang ingin menjaga agar 

anggotanya tetap bertahan, hal ini dilakukan dengan cara membuat aturan dalam 

kelompoknya dan juga melakukan kegiatan mengunjungi warung kopi karaoke 

sebagai strategi untuk mempertahankan ekstensi warung kopi karaoke di Kabupaten 

Tulungagung. Aturan yang dibuat dan mengunjungi warung kopi karaoke juga 

merupakan cara untuk mengendalikan warung kopi karaoke sebagai anggota dari 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung). 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) juga 

membuat banner untuk warung kopi karaoke sebagi tanda bahwa warung kopi 

karaoke yang ada banner PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) merupakan anggota PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung). hal ini dibenarkan oleh ketua PAWAHIKORTA (Persatuan 

Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) berikt petikan wawancranya 
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bisane sing duwe warung kopi karaoke moro dewe nak sekertariat 

PAWAHIKORTA gae daftar sebagai anggota PAWAHIKORTA, terus 

mengisi formulir keanggotaan PAWAHIKORTA sama bayar 100 ribu 

gae bikin banner, banner e engko dipasang nak warung kopi karaoke 

sebagai bukti lak wes dadi anggota ne PAWAHIKORTA 

“biasanya yang punya wrung kopi karaoke yang mendatangi sekertariat 

PAWAHIKORTA buat daftar sebagai anggota PAWAHIKORTA, terus 

mengisi formulir keaggotaan PAWAHIKORTA sama bayar 100 ribu 

buat bikin banner, bannernya nanti dipasang di warung kopi karaoke 

sebagai bukti kalo sudah menjadi anggota PAWAHIKORTA” 

(wawancara tanggal 4 agustus 2017) 

 

Dari hasil wawancara dengan ketua PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung) dapat diketahui bahwa banner yang dibuat oleh 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) untuk 

warung kopi merupakan tanda bahwa warung kopi karaoke tersebut merupakan 

anggota PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung). 

dari sini terlihat bagaimana banner yang dibuat oleh PAWAHIKORTA (Persatuan 

Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) merupakan strategi untuk menandai 

warung kopi karaoke sebagai anggota PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung) sehingga PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung) mampu mengontrol mana saja warung kopi 

karaoke yang menjadi anggota PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung). 

Dalam melakukan pengendali sosial terhadap warung kopi karaoke sesuai 

dengan tujuan PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) yang menginginkan warung kopi tetap ada di Kabupaten 

Tulungagung. Hal ini dibenarkan oleh ketua PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung) berikut petikan wawancaranya 
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yo tujuan ne pengen e ben warung kopi iku tetep ada, soal e iki kan wes 

jadi mata pencaharian masyarakat tulungagaung, dadi lak misal e 

warung kopi tutup otomatis kan mata pencaharian masyarakat 

tulungagagung juga ilang, maka ne kuwi PAWAHIKORTA berusaha 

ben warung kopi karaoke tidak tutup. 

“Ya tujuannya pengan biar warung kopi tetap ada, soalnya kan sudah 

menjadi mata pencaharian masyarakat tulungagung, jadi kalo misalnya 

warung kopi tutup otomatis kan mata pencaharian masyarakat 

tulungagung juga hilang, makanya itu PAWAHIKORTA berusaha agar 

warung kopi karaoke tidak tutup.” 

(wawancara tanggal 4 angustus 2017) 

 

Dari hasil wawancara dengan ketua PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung). PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) memiliki tujuan yaitu mempertahankan warung kopi karaoke di 

Kabupaten Tulungagung. hal ini tidak terlepas dari anggota PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) yang merupakan pemilik 

warung kopi karaoke yang ingin usaha yang telah mereka bangun tetap berjalan 

sehingga PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

berupaya untuk mempertahankan warung kopi karaoke dengan kegitan-kegiatan 

yang telah mereka lakukan. 

Dari sini terlihat bagaimana pengendalian sosial yang dilakukan oleh 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) untuk 

mengatur anggotanya dalam hal ini adalah warung kopi karoke dengan tujuan yang 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) itu sendiri 

yaitu ingin mempertahankan warung kopi karaoke di Kabupaten Tulungagung serta 

menjaga agar mata pencaharian yang telah mereka bangun tetap bertahan. 
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5.3 Peran PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) dalam menjaga kesniambungan warung kopi karaoke di 

Tulungagung 

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 

menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah 

untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan 

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Hal tersebut sekaligus 

berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat 

kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan 

sebagai suatu proses. (Soekanto, 2009) 

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak 

dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian 

tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang untuk menjalankan peran tersebut. 

Dalam menjalankan tugasnya Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut. 

Pertama Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Kedua 

Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam 

masyarakat sebagai organisasi. Ketiga Peranan juga dapat diartikan sebagai 

perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. 

 Kegiatan mengunjungi warung kopi karaoke, setahun sekali mengadakan 

kumpul bareng antara pemilik warung kopi karaoke, dan membantu warung kopi 

karaoke membuat izin usaha merupakan kegiatan PAWAHIKORTA (Persatuan 
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Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) sebagai sebuah organisasi yang menaungi 

warung kopi merupakan peranan yang dilakukan oleh PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung). hal ini dibenarkan oleh ketua 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) berikut 

petikan wawancaranya. 

lek kegiatan sing sering iku biasane nekani warung kopi karaoke, gae 

nakoni masalah opo ae nek warung kopi dengan harapan 

PAWAHIKORTA iso ngewangi warung kopi, mbek sekalian 

silahturahmi mbek anggota PAWAHIKORTA, enek maneh kegiatan 

liane yo iku ngumpul bareng pemilik warung kopi karaoke nek 

sekertariat PAWAHIKORTA gae diskusi karo pemilik warung kopi 

karaoke tentang masalah opo ae nak warung kopi ne, biasane setahun 

sekali wektune mari kupatan, liane iku PAWHIKORTA yo pisan 

ngewangi warung kopi gae ijin usaha bagi warung kopi sing urung 

duwe ijin usaha 

“kalo kegiatan yang sering itu biasanya mendatangi warung kopi 

karaoke, untuk menanyakan masalah apa asaja yang ada di warung kopi 

karaoke dengan harapan PAWAHIKORTA bisa membantu warung kopi 

karaoke, sama sekalian silaturahmi sama anggota PAWAHIKORTA, 

ada lagi kegiatan yang lain yaitu ngumpul bareng dengan pemilik 

warung kopi karaoke di sekertariat PAWAHIKORTA untuk berdiskusi 

dengan pemilik warung kopi karaoke tentang masalah apa saja yang ada 

di warung kopi nya, biasanya setahun sekali waktunya habis kupatan, 

selain itu PAWAHIKORTA juga membantu warung kopi karaoke 

membuat ijin usaha buat warung kopi yang belum memiliki ijin usaha” 

(wawancara tanggal 4 agustus 2017) 

Dari wawancara dengan ketua PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung) dapat dilihat kegiatan yang dilakukan oleh 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

merupakan peranan dari PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung) dalam menjaga Hal ini juga dibenarkan oleh pengurus 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) berikut 

petikan wawancaranya. 
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bisane ngecek nek warung kopi menanyakan apa ada masalah di 

warung kopi, sekalian silahturahmi sama anggota PAWAHIKORTA, 

sama ngewangi warung kopi gae ngurus ijin usaha 

biasanya ngecek di warung kopi menyakan apa ada masalah di warung 

kopi karaoke, sekalian silaturahmi sama anggota PAWAHIKORTA, 

sama membantu warung kopi membuat ijin usaha 

(wawancara tanggal 7 agustus 2017) 

Dari hasil wawancara dengan ketua dan pengurus PAWAHIKORTA (Persatuan 

Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) dapat diketahui kegiatan yang 

dilakukan adalah peranan PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung). Dalam menjalankan peranannya sebagai organisasi 

yang menaungi warung kopi karaoke PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung) juga berhasil membantu warung kopi karaoke 

yang mengalami masalah dengan warga sekitar. Berikut petikan wawancara 

dengan ketua PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) 

lek masalah nak warung kopi karaoke sing biyen iku mbek warga sekitar 

warung kopi karaoke, masalah e musik nak warung kopi karaoke sing 

banter sing gae warga sekitar terganggu, mari kuwi akhir e omong 

omongan lah mbek warga enak e piye, akhir e oleh kesepakatan kalo 

warung kopi karaoke tutup jam 12 malam yang sebelumnya tutup jam 1 

malam  

“kalo masalah di warung kopi karaoke dulu pernah ada sama warga 

sekitar warung kopi karaoke, masalahnya adalah musik di warung kopi 

karaoke yang keras membuat warga sekitar terganggu, habis itu 

berbicang-bicang dengan warga sekitar masalah ini enaknya bagaimana, 

akhirnya dapat kesepakat kalo warung kopi karaoke tutup jam 12 malam 

yang sebelumnya tutup jam 1 malam” 

(wawancara 4 agustus 2017) 

 

Dari hasil wawancara dengan ketua PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung) diketahui peranan (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung) dalam menyelesaikan masalah di warung kopi karaoke 

dengan cara mediasi antara pemilik warung kopi karaoke dan juga warga 
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sekitar. Hal ini juga dibenarkan oleh pemilik warung kopi karaoke yang 

mengalami masalah dengan warga sekitar. Berikut petikan wawancara dengan 

pemilik warung kopi karaoke yang mengalami masalah dengan warga sekitar 

Tau mas enek masalah karo warga kene mas, jarene warga sekitar lak 

nek warung kopi ne kene musik e banter ngati ganggu warga sekitar, 

mari ngono dikumpul no warga mbek pak RT gae ngomongno masalah 

iki, terus aku nyeluk wong PAWAHIKORTA lah gae ngewangi aku, mari 

ngono omong-omong an lah penak e piye, akhir e oleh kesepakatan lak 

karaoke nak enggon ku kudu mandek sampek jam 10 bengi terus tutup e 

warung kopi dadi jam 12 bengi sing sak durung e jam 1 bengi 

“Pernah ada mas masalah dengan warga sekitar sini, katanya warga 

sekitar kalo warung kopi di sini musik e keras sampai ganggu warga 

sekitar, habis itu pak RT mengumpulkan warga buat bahas masalah ini, 

lalu saya memanggil orang PAWAHIKORTA buat membantu saya, 

habis itu rembukan enaknya bagaimana, akhirnya dapat kesepakatan 

kalo karaoke di tampat saya harus berhenti sampai jam 10 malam lalu 

warung kopi karaoke harus tutup pada jam 12 malam yang sebelumnya 

tutup pada jam 1 malam” 

(wawancara tanggal 10 agustus 2017) 

Dari hasil wawancara dengan pemilik warung kopi karaoke yang mengalami 

masalah terlihat bagaimana peranan PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung) untuk membantu warung kopi karaoke dalam 

menyelesaikan masalahnya. Hal ini juga dibenarkan oleh ketua RT desa beji 

yaitu, yang mana pak RT membantu melakukan mediasi antara warung kopi 

karaoke dan warga sekitar dalam menyelesaikan masalah antar. berikut petikan 

wawancaranya 

masalah e warga nak lingkungan sini keganggu mbek suara musik sing 

banter teko warung kopi, mari ngono tak kumpulno lah warga, pemilik 

warung kopi karaoke sama dari pengurus PAWAHIKORTA, akhire oleh 

kesepakat lek karaoke ne harus berhenti sampai jam 10 malam sama 

tutup warung kopi tutup jam 12 malam  

“masalahnya warga di lingkungan sini terganggu sama suara musik yang 

keras dari warung kopi, habis itu saya kumpulkan warga, pemilik 

warung kopi karaoke sama ada dari pengurus PAWAHIKORTA, 

akhirnya dapat kesepakatan kalo karaoke nya harus berhenti sampai jam 

10 malam sama tutup warung kopi karaoke jam 12 malam” 
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(wawancara tanggal 12 agustus 2017) 

Dari hasil wawancara dengan ketua RT desa beji diktahui bahwasanya masalah 

antara warung kopi karaoke dapat terselaikan dengan cara mediasi, sehingga 

memunculkan dengan kesepakatan antara warung kopi karaoke dan warga 

sekitar bahwasannya warung kopi karaoke harus tutup pada jam 12 malam dan 

musik di warung kopi karaoke haru berhenti pada jam 10 malam.  

Selain membantu menelesaikan masalah warung kopi karoake 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) juga 

membuat aturan kepada warung kopi karaoke sebagai bagian dari kewajiban 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) untuk 

menjaga agar warung kopi karaoke tetap bertahan di Kabupaten Tulungagung. 

berikut petikan wawancaranya. 

kalo untuk warung kopi karaoke aturan e jam 12 malam harus sudah 

tutup, aturan iki di gae soal e wedi lek masalah sing biyen mbek warga 

terulang neh nak warung kopi karaoke liane, makane kabeh warung 

kopi karaoke kudu tutup jam 12 malam sesuai mbek aturan sing di gae 

PAWAHIKORTA  

“kalo untuk warung kopi karaoke aturanya jam 12 malam harus sudah 

tutup, aturan ini di buat soalnya takut kalo masalah yang lalu dengan 

warga terulang lagi di warung kopi karaoke lainnya, makanya semua 

warung kopi karaoke harus tutup jam 12 malam sesuai dengan aturan 

yang dibuat oleh PAWAHIKORTA” 

(wawancara tanggal 4 agustus 2017) 

Dari hasil wawancara dengan ketua PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung) dapat diketahui aturan yang dibat oleh 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) adalah 

mengatur jam tutup dari warung kopi karaoke. Pada jam 12 malam warung kopi 

karaoke diwajibkan tutup hal ini dilakukan agar masalah yang pernah terjadi 

antara warung kopi karaoke dengan warga sektar tidak terulang kembali. 
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Dengan adanya aturan warung kopi karaoke harus tutup pada jam 12 malam 

yang dibuat oleh PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) yang harus dipatuhi oleh warung kopi karaoke, apabila warung 

kopi karaoke tersebut melanggar maka PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung) akan memberi sanksi kepada warung kopi 

tersebut. Hal ini dibenarkan oleh ketua PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung) berikut petikan wawancaranya. 

lek misal e enek warung kopi karaoke sing melanggar aturan sing di gae 

PAWAHIKORTA yo dikek i peringatan pisan, lek wes bolak-balik dikek 

i peringatan tetep melanggar yo terpaksa warung kopi karaoke iku di 

keluar no dadi anggota ne PAWAHIKORTA, engko lak enek masalah 

nak warung kopi iku yo PAWAHIKORTA rai so ngewangi.  

“kalo misalnya ada warung kopi karaoke yang melanggar aturan yang 

dibuat sama PAWAHIKORTA ya pertama di kasi peringatan, kalo 

sudah sering diberi peringatan tetep melanggar ya terpaska warung kopi 

karaoke tersebut dikeluarkan dari keanggotaan PAWAHIKORTA, nanti 

kalo ada masalah di warung kopi tersebut ya PAWAHIKORTA tidak 

bisa membantu” 

(wawancara 4 agustus 2017) 

Dari sini terlihat bagaimana sangsi yang diberlakukan oleh PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) ketika ada warung kopi 

karaoke yang melanggar aturan yang telah dibuat. Sangsi pertama yang 

diberikan oleh PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) adalah teguran bagi warung kopi yang melanggar aturan. Apabila 

warung kopi karaoke itu sudah menerima teguran dan masih tetap melanggar 

maka warung kopi karaoke tersebut akan dikeluarkan dari keanggotaan 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung). 

Dari hasil wawancara dengan ketua, pengurus PAWAHIKORTA (Persatuan 

Warung Hiburan Karaoke Tulungagung), pemilik warung kopi karaoke, dan 

ketua RT dapat diketahui Kegiatan-kegiatan seperti mengunjungi warung kopi 
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karaoke, mengumpulkan pemilik warung kopi karaoke untuk berdiskusi tentang 

masalah apa saja yang ada di warung kopi karaoke, dan juga membantu warung 

karaoke untuk membuat izin usaha.  

Selain itu dari hasil wawancara ini diketahui bahwasannya 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) juga 

membantu warung kopi karaoke yang mengalami masalah dengan warga sekitar 

warung kopi karaoke dengan cara mendampingi warung kopi karaoke untuk 

mediasi dengan warga sekitar. Dari hasil mediasi antara warung kopi karaoke 

dengan warga sekitar akhirnya mendapatkan kesepakatan bahwa warung kopi 

karaoke harus tutup pada jam 12 malam dan pada jam 10 malam musik di 

warung kopi karaoke harus berhenti. 

Dari masalah yang muncul antara warung kopi karaoke dan masyarakat 

sekitar tentang musik dari warung kopi karaoke yang menggangu warga sekitar 

membuat PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) berinisiatif untuk membuat aturan untuk seluruh warung kopi 

karaoke. Aturan yang dibuat oleh PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung) adalah semua warung kopi karaoke harus tutup 

pada jam 12 malam sehingga masalah antara warung kopi karake dengan warga 

sekita tidak terulang kembali. Apabila ada warung kopi yang melanggar atuan 

ini maka warung kopi tersebut bisa saja dikeluarkan sebagai anggota 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

Dari sini terlihat bagaimana peranan PAWAHIKORTA (Persatuan 

Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) sebagai organisasi yang menaungi 

warung kopi karaoke dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah 
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dilakukan dan juga mampu membantu menyelesaikan masalah di warung kopi 

karaoke menyelesaikan masalah dengan warga sekitar. Selain itu 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) juga 

membuat aturan bahwasannya warung kopi karaoke harus tutup pada jam 12 

malam. Hal ini dilakukan oleh PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung) dengan tujuan mempertahankan warung kopi karaoke 

di Kabupaten Tulungagung sebagai kewajiban dari PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) itu sendiri. 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) juga 

memiliki hak untuk mengelurakan anggota yang melanggar aturan yang dibuat 

oleh PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung). 

Berikut temuan dari peneliti terkait PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung) dan warung kopi karaoke: 

Tabel 2. Hasil temuan peneliti terkait kegiatan PAWAHIKORTA (Persatuan 

Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

No Nama Kegiatan PAWAHIKORTA Emplementasi 

1. Pak 

Agung 

Pak Agung merupakan ketua PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) dalam melakukan tugasnya 

sebagai ketua. Emplementasinya 

1. Mengujungi warung kopi karaoke  

2. Melakukan kegiatan kumpul bareng 

pemilik warung kopi karaoke 

1. Sampai saat ini 

masih 

mengunjungi 

warung kopi 

karaoke pada jam-

jam tertentu. 

2. Masih melakukan 

kegiatan kumpul 

bareng antara 

pemilik warung 

kopi karaoke 

setahun sekali 

setelah lebaran. 



  

68 
 

2. Pak 

Galih 

Pak Galih merupakan pengurus 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung) dalam melakuakan 

tugasnya sebagai pengurus. Emplementasinya 

1. Membantu ketua PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) dalam kegiatan 

mengunjungi warung kopi karaoke. 

2. Membantu ketua PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) dalam kegiatan kumpul 

bareng pemilik warung kopi karaoke . 

1. Masih membantu 

ketua 

PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke 

Tulungagung) 

unutuk 

mengunjungi 

warung kopi 

karaoke. 

2. Masih membantu 

ketua 

PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke 

Tulungagung) 

untuk 

mengumpulkan 

pemilik warung 

kopi karaoke. 

3.  Mbak 

Elis 

Mbak Elis merupakan pemilik warung kopi 

karaoke yang menjadi anggota 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung) Emplementasinya: 

1. Masih sering didatangi oleh pengurus 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung)  

 

1. Masih sering 

dikunjungi oleh 

pengurus 

PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke 

Tulungagung) 

untuk menanyakan 

masalah apa saja 

yang terjadi di 

warung kopi 

karaokenya. 

 

4. 1.  PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) rutin setiap 

hari mengunjungi warung kopi karaoke untuk menanyakan masalah apa saja yang ada di 

warung kopi karaoke sebagai sebuah kegiatan dari PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung), kegiaatan ini dimulai pada mulai dari jam-jam tertentu. 

Selain itu PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) juga 

masih melakukan kegiatan kumpul bareng atara pemilik warung kopi karaoke yang 

dilakukan setahun sekali sehabis lebaran. 
Sumber: Diolah peneliti 

Sampai sekarang kegiatan yang dilakukan oleh PAWAHIKORTA (Persatuan 

Warung Hiburan Karaoke Tulungagung). Kegiatan mengunjungi warung kopi 

karaoke masih oleh PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 
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Tulungagung) dilakukan pada saat jam 11 sampai jam 4 sore, kemudian dilanjutkan 

lagi jam 7 malam sampai jam 10 malam, sedangkan kegiatan ngumpul bareng antara 

pemilik warung kopi karaoke diadakan oleh PAWAHIKORTA (Persatuan Warung 

Hiburan Karaoke Tulungagung) dilakukan setahun sekali sehabis lebaran. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Peran PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) dalam menjaga kesniambungan warung kopi karaoke 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bagaimana peranan 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

sebagai organisasi yang menaungi warung kopi karaoke dengan 

melakukan kegiatan seperti mengunjungi warung kopi karaoke, 

mengumpulkan pemilik warung kopi untuk berdiskusi setahun sekali 

dan membantu warung kopi karoke untuk membuat izin usaha. Selain 

itu PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) juga mampu membantu menyelesaikan masalah di 

warung kopi karaoke menyelesaikan masalah dengan warga sekitar 

dengan mendampingi pemilik warung kopi karaoke untuk melakukan 

mediasi dengan masyarakat sekitar. Hal ini juga merpakan strategi 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

untuk mempertahankan warung kopi karaoke agar tetap bertahan di 

Kabupaten Tulungagung 

2. Adanya hukuman pemecatan keanggotaan dari PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) terhadap warung 

kopi karaoke yang melanggar aturan yang telah disepakati merupakan 
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strategi dalam mengontrol warung kopi karaoke agar tidak terjadi lagi 

masalah dengan warga sekitar. Tapi dalam penelitian ini ditemukan 

Kelemahan PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke 

Tulungagung) yang mana mereka melakukan kegiatan mengunjungi 

warung kopi karaoke hanya sampai jam 10 sedangkan warung kopi 

karaoke tutup pada jam 12 malam, hal ini membuat kontrol 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

terhadap warung kopi karaoke belum bisa dikatakan berjalan dengan 

baik.  

6.2 Saran 

 Berdasarkan dari penjelasan kesimpulan diatas, peneliti mencoba memberikan 

saran yang nantinya diharapkan memberikan sumbangsih dalam penelitian ini, adapun 

beberapa saran yang peneliti berikan sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dalam penelitian ini digunakanya teori struktural fungsionalis dan 

konsep pengendalian sosial, jadi peneliti berusaha menjelaskan bagaimana 

proses pengendalian sosial yang dilakukan oleh PAWAHIKORTA 

(Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) dan juga bagaimana 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

menjaga eksistensi warung kopi karaoke. Penelitian yang dilakukan ini 

mengungkapkan bagaimanakah proses pengendalian sosial 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) 

terhadap warung kopi karaoke, dan bagaimana menjaga eksistensi warung 

kopi karaoke. Jadi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan 
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kekurangan dari penelitian ini seperti bagaimana sejarah warung kopi 

mendapatkan perempulan sebagai salah satu strategi dalam menarik 

pelanggan. Disisi lain banyak juga warung kopi karaoke yang mulai tutup 

dikarenakan banya pegawainya yang keluar dari warung kopi karaoke hal ini 

yang membuat warung kopi karaoke produsen. Penelitian dilakukan saat ini 

yang berlokasi di sekertariat PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan 

Karaoke Tulungagung) dan juga di warung kopi karaoke. dari berjalanya 

waktu tentu saja fenomena yang ada bisa jadi mengalami perubahan. Maka 

dari itu, adapun saran peneliti agar dapat melanjutkan penelitian yang ada 

sebab penelitian lanjutan dapat menghasilkan informasi yang berbeda dari 

penelitian yang sebelumnya. 
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LAMPIRAN 

Lampiran : Foto-Foto Penelitian 

 

Foto sekertariat PAWAHIKORTA 

 

 

 

Foto diatas adalah Sekertariat PAWAHIKORTA, tempat anggota 

PAWAHIKORTA berkumpul yang mana  beralamatkan Jl. Ahmad Yani 

Timur Gang 3 No.29, Bago, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, 

Jawa Timur 66217 

Foto warung kopi karaoke 

 

(sumber: dokumentasi pribadi peneliti, 2017) 

Foto diatas merupakan kondisi warung kopi karaoke yang menjadi lokasi penelitan 

pada siang hari 
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Foto tempat karaoke di warung kopi karaoke 

 

Foto diatas merupakan tempat karaoke yang disediakan oleh warung kopi 

karaoke 

Foto wawancara ketua PAWAHIKORTA 

 

(sumber: dokumentasi pribadi peneliti, 2017) 

 

Foto diatas adalah ketua PAWAHIKORTA yang di wawancarai oleh peneliti 

pada saat ketua PAWAHIKORTA melakukan kegiatan mengunjungi 

warung kopi karaoke pada siang hari 
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Foto wawancara dengan pengurus PAWAHIKORTA 

 

Foto diatas adalah pengurus warung kopi karaoke yang dulunya adalah 

anggota PAWAHITA dan sekarang bergabung menjadi anggota 

PAWAHIKORTA 

Foto wawancara dengan pemilik warung kopi karaoke 

 

(sumber: dokumentasi pribadi peneliti, 2017) 

Foto diatas adalah pemilik warung kopi karaoke yang diwawacarai pada malam hari, 

yang mana warung kopi karaokenya merupakan lokasi penelitian 
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Foto wawancara dengan pelayan warung kopi karaoke 

 

Foto diatas adalah pelayan warung kopi karaoke yang diwawancarai di lokasi 

penelitian  

Foto Wawancara dengan pelanggan warung kopi karaoke

 

(sumber: dokumentasi pribadi peneliti, 2017) 

Foto diatas adalah pelanggan warung kopi karaoke yang diwawancarai di 

warung kopi biasa pada siang hari 

 

 



79 
 

Lampiran : Anggota Warung Kopi Karaoke 

No  Anggota warung kopi karaoke Alamat  

1.   Sekertariat PAWAHIKORTA Jl. Ahmad Yani Timur 

Gang 3 No.29, Bago, Kec. 

Tulungagung, Kabupaten 

Tulungagung, Jawa Timur 

66217 

2.  Bilkop Pandowo Dusun Pojok, Desa 

Pandansari, Kecamatan 

Ngunut 

3.  Chelsea bilkop dan karaoke Somoteleng RT02/RW03, 

Podorejo, Sumbergempol, 

Tulungagung 

4.  New GG 99 Dusun Mbodog, 

Kecamatan Ngunut 

5.  Nineteen Ngunut, Kecamatan 

Ngunut 

6.  Warkop Melati Bendil Jati Wetan, 

Kecamatan 

Sumbergempol 

7.  Warkop Betrix Sambijajar, Kecamatan 

Sumbergempol 

8.  Warkop Alay Doroampel, Kecamatan 

Sumbergempol 

9.  Warkop California Janggrang, Kecamatan 

Campurdarat 

10.  New Aline Warkop dan Karaoke Dusun Bangus 

RT06/RW03, Desa Wates, 

Kecamatan Campurdarat, 

Tulungagung 

11.  Warkop New BB Desa Sumberejo Kulon, 

Kecamatan Ngunut 

12.  Warkop Rahayu Desa Loderesan, 

Kecamatan Kedungwaru 

13.  Warkop Family RT02/RW03 Desa 

Loderesan, Kecamatan 

Kedungwaru 

14.  Warkop Purnama Dusun Ringinagung, Desa 

Ringinpitu, Tulungagung 

15.  Warkop Enjoy Plosokandang, Kecamatan 

Kedungwaru, 

Tulungagung 

16.  Warkop Karaoke Ek’Khania Desa Ringinpitu, 

Kecamatan Kedungwaru, 

Tulungagung 
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17.  Warkop New IIN Dusun Setonokalong 

RT02/RW02, Desa 

Bendiljati Wetan, 

Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungagung 

18.  Warkop Yuli Desa Sambijajar, 

Kecamatan 

Sumbergempol 

19.  Warkop Enynda Desa Wonorejo, 

Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungaagung 

20.  Warkop Karaokey Gedangsewu, Kecamatan 

Boyolangu 

21.  Warkop Pandowo Dusun Pelem RT01/RT02, 

Desa Serut 

22.  Warkop Karaoke NN Desa Balesono, 

Kecamatan Ngunut, 

Tulungagung 

23.  Langeng Desa Pandansari, 

Tulungagung 

24.  Sornongko Desa Kromasan 

RT03/RW02, Kecamatan 

Ngunut 

25.  Warkop dan Karaoke Lor Rel Desa Kromasan, 

Kecamatan Ngunut 

26.  New Pesona Dusun Pasir, Desa 

Junjung, Kecamatan 

Sumbergempol 

27.  Warkop dan Karaoke Shelon Desa Sumberingin Kidul 

RT02/RW03, Kecamatan 

Ngunut, Tulungagung 

28.  Warkop Blacksweet Desa Batangsaren, 

Kecamatan Kauman, 

Tulungagung 

29.  District 57 Dusun Kedungdowo, Desa 

Gesikan, Kecamatan 

Pakel, Tulungagung 

30.  Warkop Sadewa Dusun Tambak Sumber 

RT03/RW01, Desa 

Tambakrejo, Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungagung  

31.  Warkop 55 Desa Mirigambar, 

Kecamatan 

Sumbergempol 
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32.  Warkop Lauteru Dusun Salamreso, Desa 

Pulosari, Kecamatan 

Ngunut 

33.  Warkop MIS JL. Mayor Sujadi 

RT05/RW07, Kelurahan 

Jepun, Tulungagung 

34.  Warkop NR Desa Bono, Kecamatan 

Boyolangu 

35.  Warkop ZENND Desa Beji, Kecamatan 

Boyolangu, Tulungagung 

36.  Warkop Ragill Desa Beji, Kecamatan 

Tulungagung 

37.  Warkop Rastafara Dusun Ngadirogo, Desa 

Podorejo, Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungagung 

38.  Warkop Karaoke Sekarsari Dusun Pati RT01/RW03, 

Desa Purworejo, 

Kecamatan Ngunut, 

Tulungagung 

39.  Warkop Segar Dusun Pati, Desa 

Purworejo, Kecamatan 

Ngunut 

40.  Warkop Slebor Dusun Pati, Desa 

Purworejo, Kecamatan 

Ngunut 

41.  Warkop EENG Dusun Ngelo 

RT02/RW01, Desa 

Jabalsari, Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungagung 

42.  Banyu Ireng Desa Bangunjaya, 

Kecamatan Pakel 

43.  Warkop Ayu Desa Ngingas 

RT04/RW16, Kecamatan 

Campurdarat 

44.  Warkop Bangkak Desa Wates RT02/RW02, 

Kecamatan Campurdarat 

45.  Warkop Cintia Dusun Bangus 

RT05/RW04, Desa Wates, 

Kecamatan Campurdarat 

46.  Warkop Billy Dusun Bangus 

RT06/RW03, Desa Wates, 

Kecamatan Campurdarat 
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47.  Warkop Monic 

 

 

 

Dusun Wates, Desa 

Wates, Kecamatan 

Campurdarat, 

Tulungagung 

48.  Warkop Patria Desa Gesikan, Kecamatan 

Pakel, Tulungagung 

49.  Warkop Karaoke Amila Desa Mirigambar 

RT02/RW03, Kecamatan 

Sumbergempol 

50.  Warkop Sania Dusun Krajan 

RT03/RW03, Desa 

Junjung, Kecamantan 

Sumbergempol 

51.  Labi-Labi Dusun Plandangan 

RT01/RW07, Desa Boro, 

Kecamatan Kedungwaru, 

Tulungagung 

52.  Warkop Nevan Desa Purworejo 

RT03/RW01, Kecamatan 

Ngunut 

53.  Warkop Twins LK 03 Pacitan, Kecamatan 

Ngunut 

54.  Warkop Galaxy JL Mayor Sujadi Gang 2, 

Kelurahan Jepun, 

Tulungagung 

55.  Warkop LPS Desa Kalangan, 

Kecamatan Ngunut, 

Tulungagung 

56.  Warkop dan Karaoke Moroseneng Jalan Dr.Wahidin Sudiro 

Husodo, Kecamatan 

Kedungwaru, 

Tulungagung 

57.  Rastafara Dusun Ngadirogo, Desa 

Podorejo, Kecamatan 

Sumbergepol, 

Tulungagung 

58.  Butterfly Desa Sobontoro, 

Kecamatan Boyolangu 

59.  Warokop dan Karaoke Ryda Dusun Prayan, Desa 

Sobontoro, Kecamatan 

Boyolangu, Tulungagung 

60.  Warkop Srikandi Desa Mirigambar, 

Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungagung 
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61.  Warkop Sor Gedang 

 

 

Desa Sumberdadi, 

Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungagung 

62.  Warkop GG3 Dusun Doropayung, 

Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungagung 

63.  Warkop Gita Dusun Kandenan 

RT05/RW02, Desa 

Karangrejo 

64.  Warkop dan Karaoke Hocky Dusun Kandenan, Desa 

Karangrejo, Kecamatan 

Boyolangu, Tulungagung 

65.  Awan Biru Dusun Kandenan 

RT01/RW01, Desa 

Karangrejo, Kecamatan 

Boyolangu, Tulungagung 

66.  Warkop Brilian Desa  Doroampel, 

Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungagung 

67.  Warkop dan Karaoke Jualan Kopi LK 07 Ngunut , 

Kecamatan Ngunut, 

Tulungagung 

68.  TOP Desa Sumberingin Kidul, 

Kecamatan Ngunut, 

Tulungagung 

69.  Warkop Pelangi Desa Boro, Karangrejo, 

Kedungwaru 

70.  Primadona Dusun Pasir, Desa 

Junjung, Kecamatan 

Sumbergempol , 

Tulungagung 

71.  Warkop dan Karaoke Viona Sorpreng Dusun Ngasinan, Desa 

Trenceng, Kecamatan 

Sumbergempol , 

Tulungagung 

72.  Cinta Damey Desa Sambijajar, 

Kecamatan 

Sumbergempol , 

Tulungagung 

73.  Warkop Karaoke Titip Kangen Desa Tawing, Kecamatan 

Gondang, Tulungagung 

74.  Warkop Karaoke Millos Desa Batangsareng, 

Kecamatan Kauman, 

Tulungagung 
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75.  Warkop 399 Desa Sumberdadi 

RT02/RW04, Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungagung 

76.  Manohara Desa Kendalbulur, 

Kecamatan Boyolangu, 

Tulungagung 

77.  Warkop Karaoke Bunga Desa Bono, Kecamatan 

Boyolangu, Tulungagung 

78.  Warkop Putri Ratu Desa Moyoketen, 

Kecamatan Boyolangu, 

Tulungagung 

79.  Sakura Desa Karangrejo 

RT05/RW07, Kecamatan 

Boyolangu, Tulungagung 

80.  Warkop Kabul Desa Kendalbulur, 

Kecamatan Boyolangu, 

Tulungagung 

81.  Warkop dan Karaoke Joint Desa Kendalbulur, 

Kecamatan Boyolangu, 

Tulungagung 

82.  Warkop  Tunggal Dusun Kandenan, Desa 

Karangrejo, Kecamatan 

Boyolangu, Tulungagung 

83.  Warkop Intan Desa Bendiljati kulon, 

Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungagung 

84.  Warkop Aw”Aw Jalan Mayor Suyadi, Gang 

Noyobongso 3, 

Kecamatan Jepun, 

Tulungagung 

85.  Warkop KK Desa Wonorejo, 

Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungagung 

86.  Warkop Desty Desa Kutoanyar Blok J/12 

RT01/RW/10, 

Tulungagung 

87.  Warkop Arjuna Desa Gesikan, Kecamatan 

Pakel, Tulungagung 

88.  Warkop YY Kedungwaru, RSU 

89.  Warkop dan Karaoke Sor Blimbing Desa Waung, Kecamatan 

Boyolangu, Tulungagung 

90.  Warkop Manja LK 10 Jalan Adil, 

Kecamatan Ngunut, 

Tulungagung 
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91.  Sedap Malam Desa Wates, Kecamatan 

Campurdarat, 

Tulungagung 

92.  Warkop Bonansa Desa Moyoketen, 

Kecamatan Boyolangu, 

Tulungagung 

93.  Warkop Blusi Desa Moyoketen, 

Kecamatan Boyolangu, 

Tulungagung 

94.  Warkop Kingkong Desa Serut, Kecamatan 

Boyolangu, Tulungagung 

95.  Warkop JJ Dusun Kedung Jalen, 

Desa junjung 

RT21/RW08, Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungagung 

96.  Warkop Ngury Dusun Jajar RT01/RW01, 

Kecamatan  Rejotangan, 

Tulungagung 

97.  Warkop Tikungan Dusun Jajar, Kecamatan  

Rejotangan, Tulungagung 

98.  Warkop Yesky Dusun Kates RT01/RW09, 

Kecamatan  Rejotangan, 

Tulungagung 

99.  Warkop NR Dusun Baran, Desa 

Panjerejo, Kecamatan  

Rejotangan, Tulungagung 

100.  New Cemara Dusun Cangkring, Desa 

Wates Kecamatan 

Campurdarat, 

Tulungagung 

101.  Menara Dusun Cangkring, Desa 

Wates Kecamatan 

Campurdarat, 

Tulungagung 

102.  Warkop Villa Desa Wates, Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungagung 

103.  Warkop 77 Desa Wates, Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungagung 

104.  Warkop Melati Dusun Cumpleng, Desa 

Rejosari, Kecamatan 

Gondang, Tulungagung 
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105.  Warkop Karaoke 

 

 

 

Dusun Krandekan 

RT03/RW02, Desa 

Wonorejo Desa Wates, 

Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungagung 

106.  Warkop Karaoke Desa Karangsari 

Kecamatan Rejotangan, 

Tulungagung 

107.  Warkop Pelangi Desa Boro, Kecamatan 

Kedungwaru, 

Tulungagung 

108.  Warkop Srikandi Desa Ketanon, Kecamatan 

Kedungwaru, 

Tulungagung 

109.  Srikandi Desa Aryojeding, 

Kecamatan Rejotangan, 

Tulungagung 

110.  Warkop dan Karaoke Waringin Dusun Waringin, Desa 

Sambijajar, Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungagung 

111.  Warkop Karaoke Blimbing Lembupeteng, 

Tulungagung 

112.  Warkop Bambu Kuning Dukuh Purworejo 

RT01/RW01, Kecamatan 

Ngunut, Tulungagung 

113.  Warkop 101 Dusun Manding Jaten 

RT02/RW07, Desa Betak, 

Kecamatan Kalidawir, 

Tulungagung 

114.  Warkop Goyang Gaul Desa Tambakrejo, 

Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungagung 

115.  Warkop Karaoke Oke Desa Karangsono 

Mobalan, Kecamatan 

Ngunut, Tulungagung 

116.  Warkop Karaoke Dusun Campurjanggarng 

RT02/RW13, Kecamatan 

Campurdarat, 

Tulungagung 

117.  Warkop Mexico Desa Bendilwungu, 

Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungagung 
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118.  Metgor Dusun Dung Manten 

RT02/RW05, Desa 

Aryojeding, Kecamatan 

Rejotangan, Tulungagung 

119.  Warkop dan Karaoke SH Desa Sumberdadi, 

Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungagung 

120.  Warkop Karaoke Bale Bengong Jalan Mayor sujadi 

121.  Karaoke dan Warkop SBC Desa Buntaran, 

Kecamatan Rejotangan, 

Tulungagung 

122.  Nirwana Dusun Gempolan, 

Kecamatan Pakel, 

Tulungagung 

123.  Lestari Dusun Kedungdoro 

RT01/RW04, Desa 

Loderesan, Kecamatan 

Kedungwaru, 

Tulungagung 

124.  Warkop Ragill 2 Jalan Ki Mangun Sarkoro 

RT05/RW04, Desa Beji, 

Kecamatan Boyolangu, 

Tulungagung 

125.  Warkop Pringkuning Jalan Patimura Barat 

Tertek, Tulungagung 

126.  Warkop Greesss Jalan Raya Sumberdadi, 

Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungagung 

127.  Warkop Idola Kelurahan Kutoanyar, 

Kecamatan Tulungagung 

128.  Ku Deking Desa Waung, Kecamatan 

Boyolangu, Tulungagung 

129.  Seroja Desa Selorejo, Kecamatan 

Ngunut, Tulungagung 

130.  Cinta Damay 2 Desa Sambijajar, 

Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungagung 

131.  Srikandi Desa Loderesan 

RT02/RW04, Kecamatan 

Kedungwaru, 

Tulungagung 

132.  Ameylina Desa Ringinpitu, 

Kecamatan Kedungwaru, 

Tulungagung 
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133.  Warkop R7 Desa Ringinpitu, 

Kecamatan Kedungwaru, 

Tulungagung 

134.  Angkasa Desa Tanjung, Kecamatan 

Kalidawir, Tulungagung 

135.  Srikandi 2 Desa Karangtalun, 

Kecamatan Kalidawir, 

Tulungagung 

136.  Timbang Suwung Dusun Cangkringan 

RT01/RW02, Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungagung 

137.  Warkop Angsana Dusun Duwet 

RT01/RW01, Desa Wates, 

Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungagung 

138.  Warkop Sugesti Dusun Rongganan 

RT03/RW04, Desa 

Kendalbulur, Kecamatan 

Boyolangu, Tulungagung 

139.  Warkop Dan Karaoke Cengkir Ganding 

Barca 

Desa Aryojeding, 

Kecamatan Rejotangan, 

Tulungagung 

140.  Yudistira Desa Sumberejo Wetan, 

Kecamatan Ngunut, 

Tulungagung 

141.  M.J Desa Sumberejo Wetan, 

Kecamatan Ngunut, 

Tulungagung 

142.  Warkop 32 Jalan Urip Sumoharjo 

RT06/RW47, 

Tulungagung 

143.  Warkop GP Dusun Pasir, Desa 

Junjung, Kecamatan 

Sumbergempol, 

Tulungagung 

144.  Warkop 32 Jalan Panglima Sudirman 

RT06/RW47, 

Tulungagung 

145.  Warkop Dewi Sri Desa Pulotondo, 

Kecamatan Ngunut, 

Tulungagung 

146.  Amelina Desa Ringinpitu, 

Kecamatan Kedungwaru, 

Tulungagung 
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147.  Warkop Cemblek Dusun Tebokan 

RT02/RW03, Desa Boro, 

Kecamatan Kedungwaru, 

Tulungagung 

148.  Warung kopi dan Karaoke Desa Batangsaren, 

Kecamatan Kauman, 

Tulungagung 

149.  Sakura Dusun Bendil, Desa 

Tanjung, Kecamatan 

Kalidawir, Tulungagung 

150.  Warung Kopi Lembu Peteng Kelurahan Kutoanyar, 

Kecamatan Tulungagung, 

Kabupaten 

 

Lampiran: Peta Warung Kopi Karaoke di Kabupaten Tulungagung 

 

(sumber: dokumentasi pribadi peneliti, 2017) 

Legenda Peta 

Lokasi Warung Kopi Karaoke 

Lokasi Warung Kopi yang pernah dikunjungi 

Lokasi Warung Kopi yang bermasalah 
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Penjelasan peta 

Dalam peta ini di jelaskan jarak dari paling jauh hingga terdekat jangkauan dari 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) dalam 

mengontrol warung kopi karaoke di Kabupaten Tulungagung yang bejumlah 150 

warung kopi karaoke. Di dalam Peta ini bisa dilihat tersebarnya warung kopi karaoke 

yang ada di Tulungagung dengan rincian 64 titik lokasi, dalam 64 titik tersebut terdapat 

desa, kelurahan, dan kecamatan kabupaten Tulungagung. dari sini peneliti akan 

menjelaskan runtutan dari titik lokasi 1 sampai titik lokasi 63. Lokasi 1 adalah seketariat 

PAWAHIKORTA (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung), Lokasi 2 

adalah Kecamatan Ngunut jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 2 adalah 12,3 km, 

Kecamatan Ngunut ini terdapat 5 warung kopi karaoke. Lokasi 3 adalah Desa Podorejo 

jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 3 adalah 9,8 km, di desa Podorejo terdapat 3 warung 

kopi karaoke.  

Lokasi 4 adalah Desa Pandansari jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 4 adalah 

14,2 km, di desa Pandansari terdapat 2 warung kopi karaoke. Lokasi 5 adalah Desa 

Bendiljati wetan jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 5 adalah 8,5 km, di desa Bendiljati 

wetan terdapat 2 warung kopi karaoke. Lokasi 6 adalah Desa Sambijajar jarak tempuh 

dari lokasi 1 sampai 6 adalah 11,2 km, di Desa Sambijajar terdapat 5 warung kopi 

karaoke. Lokasi 7 adalah Desa Doroampel jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 7 adalah 

7,7 km, di Desa Doroampel terdapat 3 warung kopi karaoke. 

Lokasi 8 adalah Kecamatan Campurdarat jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 8 

adalah 13,8 km, di Kecamatan Campurdarat terdapat 3 warung kopi karaoke. Lokasi 9 

adalah Desa Wates Kecamatan Campurdarat jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 9 adalah 

13 km, di Desa Wates Kecamatan Campurdarat terdapat 7 warung kopi karaoke. Lokasi 
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10 adalah Desa Sumberejo kulon jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 10 adalah 12,5 km, 

di Desa Sumberejo kulon terdapat 1 warung kopi karaoke. Lokasi 11 adalah Desa 

Loderesan jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 11 adalah 5,8 km, di Desa Loderesan 

terdapat 4 warung kopi karaoke. 

Lokasi 12 adalah Desa Ringinpitu jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 12 adalah 

3,4 km, di Desa Ringinpitu terdapat 5 warung kopi karaoke. Lokasi 13 adalah Desa 

Plosokandang jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 13 adalah 3,1 km, di Desa 

Plosokandang terdapat 1 warung kopi karaoke. Lokasi 14 adalah Desa Wonorejo jarak 

tempuh dari lokasi 1 sampai 14 adalah 5,7 km, di Desa Wonorejo terdapat 2 warung 

kopi karaoke. Lokasi 15 adalah Desa Gedangsewu jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 

15 adalah 4,4 km, di Desa Gedangsewu terdapat 1 warung kopi karaoke. Lokasi 16 

adalah Desa Serut jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 16 adalah 2,9 km, di Desa Serut 

terdapat 2 warung kopi karaoke. 

Lokasi 17 adalah Desa Baleseno jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 17 adalah 

16 km, di Desa Baleseno terdapat 1 warung kopi karaoke. Lokasi 18 adalah Desa 

Kromasan jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 18 adalah 10 km, di Desa Kromasan 

terdapat 2 warung kopi karaoke. Lokasi 19 adalah Desa Junjung jarak tempuh dari 

lokasi 1 sampai 19 adalah 9,8 km, di Desa Junjung terdapat 5 warung kopi karaoke. 

Lokasi 20 adalah Desa Sumberingin kidul jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 20 adalah 

16 km, di Desa Sumberingin kidul terdapat 2 warung kopi karaoke. 

Lokasi 21 adalah Desa Batangsaren jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 21 adalah 

3,6 km, di Desa Batangsaren terdapat 3 warung kopi karaoke. Lokasi 22 adalah Desa 

Gesikan jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 22 adalah 10,6 km, di Desa Gesikan terdapat 

3 warung kopi karaoke. Lokasi 23 adalah Desa Tambakrejo jarak tempuh dari lokasi 1 
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sampai 23 adalah 8,4 km, di Desa Tambakrejo terdapat 2 warung kopi karaoke. Lokasi 

24 adalah Desa mirigambar jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 24 adalah 13,3 km, di 

Desa Mirigambar terdapat 3 warung kopi karaoke. Lokasi 25 adalah Kelurahan Jepun 

jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 25 adalah 1,4 km, di Kelurahan Jepun terdapat 4 

warung kopi karaoke. Lokasi 26 adalah Desa Bono jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 

26 adalah 6,9 km, di Desa bono terdapat 2 warung kopi karaoke. 

Lokasi 27 adalah Desa Beji jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 27 adalah 2,5 km, 

di Desa Beji terdapat 3 warung kopi karaoke. Lokasi 28 adalah Desa Purworejo jarak 

tempuh dari lokasi 1 sampai 28 adalah 11,1 km, di Desa Purworejo terdapat 4 warung 

kopi karaoke. Lokasi 29 adalah Desa Bangunjaya jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 29 

adalah 14,6 km, di Desa Bangunjaya terdapat 1 warung kopi karaoke. Lokasi 30 adalah 

Desa Boro jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 30 adalah 7,4 km, di Desa Boro terdapat 

4 warung kopi karaoke. 

Lokasi 31 adalah Desa Kalangan jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 31 adalah 

15,4 km, di Desa Kalangan terdapat 1 warung kopi karaoke. Lokasi 32 adalah 

Kecamatan Kedungwaru jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 32 adalah 2,5 km, di 

Kecamatan Kedungwaru terdapat 2 warung kopi karaoke. Lokasi 33 adalah Desa 

Sobontoro jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 33 adalah 2,7 km, di Desa Sobontoro 

terdapat 2 warung kopi karaoke. Lokasi 34 adalah Desa Sumberdadi jarak tempuh dari 

lokasi 1 sampai 34 adalah 6 km, di Desa Sumberdadi terdapat 4 warung kopi karaoke. 

Lokasi 35 adalah Desa Karangrejo jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 35 adalah 9,7 km, 

di Desa Karangrejo terdapat 5 warung kopi karaoke 

Lokasi 36 adalah Desa Trenceng jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 36 adalah 

12,1 km, di Desa Trenceng terdapat 1 warung kopi karaoke. Lokasi 37 adalah Desa 
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Tawing jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 37 adalah 7,9 km, di Desa Tawing terdapat 

1 warung kopi karaoke. Lokasi 38 adalah Desa Kendalbulur jarak tempuh dari lokasi 1 

sampai 38 adalah 7,6 km, di Desa Kendalbulur terdapat 4 warung kopi karaoke. Lokasi 

39 adalah Desa Moyoketen jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 39 adalah 3,3 km, di Desa 

Moyoketen terdapat 3 warung kopi karaoke. Lokasi 40 adalah Desa Bendiljati kulon 

jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 40 adalah 8,1 km, di Desa Bendiljati kulon terdapat 

1 warung kopi karaoke. 

Lokasi 41 adalah Kelurahan Kutoanyar jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 41 

adalah 3,2 km, di Kelurahan Kutoanyar terdapat 3 warung kopi karaoke. Lokasi 42 

adalah Desa Waung jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 42 adalah 5,2 km, di Desa 

Warung terdapat 2 warung kopi karaoke. Lokasi 43 adalah Kecamatan Rejotangan jarak 

tempuh dari lokasi 1 sampai 7 adalah 22,3 km, di Kecamatan Rejotangan terdapat 4 

warung kopi karaoke. Lokasi 44 adalah Desa Wates Kecamatan Sumbergempol jarak 

tempuh dari lokasi 1 sampai 44 adalah 11,6 km, di Desa Wates Kecamatan 

Sumbergempol terdapat 4 warung kopi karaoke 

Lokasi 45 adalah Desa Rejosari jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 45 adalah 6 

km, di Desa Rejosari terdapat 1 warung kopi karaoke. Lokasi 46 adalah Desa 

Karangsari jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 46 adalah 17,2 km, di Desa Karangsari 

terdapat 1 warung kopi karaoke. Lokasi 47 adalah Desa Ketanon jarak tempuh dari 

lokasi 1 sampai 47 adalah 3,6 km, di Desa Ketanon terdapat 1 warung kopi karaoke. 

Lokasi 48 adalah Desa Ariyojeding jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 48 adalah 19,3 

km, di Desa Ariyojeding terdapat 3 warung kopi karaoke. Lokasi 49 adalah 

Lembupeteng jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 49 adalah 2,5 km, di Lembupeteng 
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terdapat 1 warung kopi karaoke. Lokasi 50 adalah Desa Betak jarak tempuh dari lokasi 

1 sampai 50 adalah 14 km, di Desa Betak terdapat 1 warung kopi karaoke. 

Lokasi 51 adalah Desa Karangsono jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 51 adalah 

19 km, di Desa Karangsono terdapat 1 warung kopi karaoke. Lokasi 52 adalah Desa 

Bendilwungu jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 52 adalah 14 km, di Desa Bendilwungu 

terdapat 1 warung kopi karaoke. Lokasi 53 adalah Desa Buntaran jarak tempuh dari 

lokasi 1 sampai 53 adalah 17,4 km, di Desa Buntaran terdapat 1 warung kopi karaoke. 

Lokasi 54 adalah Kecamatan Pakel jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 54 adalah 15 km, 

di Kecamatan Pakel terdapat 1 warung kopi karaoke. 

Lokasi 55 adalah Kelurahan Tretek jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 55 adalah 

2 km, di Desa Tretek terdapat 1 warung kopi karaoke. Lokasi 56 adalah Desa Selorejo 

jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 56 adalah 17,4 km, di Desa Selorejo terdapat 1 

warung kopi karaoke. Lokasi 57 adalah Desa Tanjung jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 

57 adalah 13,9 km, di Desa Tanjung terdapat 2 warung kopi karaoke. Lokasi 58 adalah 

Desa Karangtalun jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 58 adalah 19,5 km, di Desa 

Karangtalun terdapat 1 warung kopi karaoke. Lokasi 59 adalah Kecamatan 

Sumbergempol jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 59 adalah 9 km, di Kecamatan 

Sumbergempol terdapat 1 warung kopi karaoke. 

Lokasi 60 adalah Desa Sumberejo wetan jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 60 

adalah 14 km, di Desa Sumberejo Wetan terdapat 1 warung kopi karaoke. Lokasi 61 

adalah Desa Kelurahan Kepatihan jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 61 adalah 1,6 km, 

di Kelurahan Kepatihan terdapat 1 warung kopi karaoke. Lokasi 62 adalah Kelurahan 

Kenayan jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 62 adalah 1,2 km, di Kelurahan Kenayan 

terdapat 1 warung kopi karaoke. Lokasi 63 adalah Desa Pulontodo jarak tempuh dari 
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lokasi 1 sampai 63 adalah 10,7 km, di Desa Pulontodo terdapat 1 warung kopi karaoke 

Lokasi 64 adalah Desa Pulosari jarak tempuh dari lokasi 1 sampai 64 adalah 10,8 km, 

di Desa Pulosari terdapat 1 warung kopi karaoke. 
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Lampiran : Transkrip Wawancara 

 

Informan ketua PAWAHIKORTA 

Peneliti: begini pak saya boleh tanya-tanya gak soal PAWAHIKORTA? 

Infoman :  boleh, sempeyan dari mana ya ? 

Peneliti: saya dari UB ingin tanya-tanya soal PAWAHIKORTA buat skripsi saya 

Informan:  oh, boleh-boleh 

Peneliti:  kalo PAWAHIKORTA sendiri ada tahun berpa pak? 

Informan: sebener e PAWAHIKORTA muncul tahun 2013, enek neh PAWAHITA tapi 

dua-duanya sama mas, sama-sama ngelola warung kopi kararaoke, tapi sak iki 

PAWAHITA wes bubar, dadi sak iki Cuma satu organisasi sing ngelola warung kopi 

karaoke yo kuwi PAWAHIKORTA 

Informan: bubarnya kenapa pak? 

Peneliti: saya kurang tau mas coba sampeyan tanya sama pak galih sing luwih ngerti 

masalah bubar e PAWAHITA 

Peneliti: tujuannya sendiri dibentuknya PAWAHIKORTA apa pak? 

Informan: yo tujuan ne pengen e ben warung kopi iku tetep ada, soal e iki kan wes jadi 

mata pencaharian masyarakat tulungagaung, dadi lak misal e warung kopi tutup 

otomatis kan mata pencaharian masyarakat tulungagagung juga ilang, maka ne kuwi 

PAWAHIKORTA berusaha ben warung kopi karaoke tidak tutup. 

Peneliti : kalo warung kopi karaoke sejak kapa ada pak? 
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Informan : warung kopi karaoke kuwi wes suwi mas enek nek tulungagung, kiro-kiro 

tahun 90 an wes enek warung kopi, tapi biyen masih belum ada karaoke ne, cuma 

tempat ngopi mbek di kancani wedok e, baru tahun 2010 akeh warung kopi sing gae 

tempat karaoke nak warung kopi ne soal e banyak dari pemilik warung kopi karaoke 

sing kroso kalo mek ngandalno tempat ngopi sama wedok e iku masih kurang, makane 

akeh warung kopi yang menyediakan tempat karoke, untuk menambah penghasilan dari 

warung kopi ne 

Peneliti: kalo anggota PAWAHIKORTA sendiri ada berpa pak? 

Informan : dari data yang kami peroleh anggota PAWAHIKORTA sendiri sudah ada  

warung kopi 150 sama  30 hiburan malam di tulungagung 

Peneliti: itu semua warung kopi di tulungagung pak? 

Informan: endak mas cuma warung kopi karaoke saja 

Peneliti: hiburan malamnya seperti apa pak? 

Informan:   hiburan malam e yo   tempat-tempat karaoke koyok dinasti, venus, radja 

sama café  

Peneliti : kalo mau mendaftar jadi anggota PAWAHIKORTA bagaiaman pak? 

Informan : bisane sing duwe warung kopi karaoke moro dewe  nak sekertariat 

PAWAHIKORTA gae daftar sebagai anggota PAWAHIKORTA,  terus  mengisi 

formulir keanggotaan PAWAHIKORTA sama bayar 100 ribu gae bikin banner, banner 

e engko dipasang nak warung kopi karaoke sebagai bukti lak wes dadi anggota ne 

PAWAHIKORTA 

Peneliti:  kegiatan PAWAHIKORTA sendiri apa aja pak? 
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Infoman :lek kegiatan sing sering iku biasane nekani warung kopi karaoke, gae nakoni 

masalah opo ae nek warung kopi dengan harapan PAWAHIKORTA iso ngewangi 

warung kopi, mbek sekalian silahturahmi mbek anggota PAWAHIKORTA, enek 

maneh kegiatan liane yo iku ngumpul bareng pemilik warung kopi karaoke nek 

sekertariat PAWAHIKORTA gae diskusi karo pemilik warung kopi karaoke tentang 

masalah opo ae nak warung kopi ne, biasane setahun setahun sekali wektune mari 

kupatan, liane iku PAWHIKORTA yo pisan ngewangi warung kopi gae ijin usaha bagi 

warung kopi sing urung duwe ijin usaha 

Peneliti: biasanae ngecek ke warung kopi berapa kali pak kalo seminggu? 

Informan: setiap hari mas kita ngecek ke warung kopi karaoke sekalian silahturahmi 

sama anggota, kita mulai dari mulai jam 11 sampe jam 4, terus mari ngono dilanjut neh 

jam 7 malam sampai jam 10 malam, soal e kan warung kopi tutup jam 4, gae istirahat 

pergawai e terus buka neh jam 7 sampai jam 12 malam 

Peneliti: masalah nak warung kopi karaoke apa saja pak? 

Infoman: lek masalah nak warung kopi karaoke sing biyen iku mbek warga sekitar 

warung kopi karaoke, masalah e musik nak warung kopi karaoke sing banter sing gae 

warga sekitar terganggu, mari kuwi akhir e omong omongan lah mbek warga enak e 

piye, akhir e oleh kesepakatan kalo warung kopi karaoke tutup jam 12 malam yang 

sebelumnya tutup jam 1 malam. 

Peneliti: ada aturan tersendiri pak kalo jadi anggota PAWAHIKORTA? 

Infoman: kalo untuk warung kopi karaoke aturan e jam 12 malam harus sudah tutup, 

aturan iki di gae soal e wedi lek masalah sing biyen mbek warga terulang neh nak 
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warung kopi karaoke liane, makane kabeh warung kopi karaoke kudu tutup jam 12 

malam sesuai mbek aturan sing di gae PAWAHIKORTA 

peneliti: kalo misalnya ada yang melanggar aturan itu ada sangsinya pak? 

Informan: lek misal e enek warung kopi karaoke sing melanggar aturan sing di gae 

PAWAHIKORTA yo dikek i peringatan sekali, lek wes bolak-balik dikek i peringatan 

tetep melanggar yo terpaksa warung kopi karaoke iku di keluar no dadi anggota ne 

PAWAHIKORTA, engko lak enek masalah nak warung kopi iku yo PAWAHIKORTA 

rai so ngewangi soal e wes metu dadi anggota PAWAHIKORTA. 

peneliti: selama ini pernah ada warung kopi karaoke yang bangkrut? 

Informan: jarang seh mas sing bankrut, paling sering pindah ae 

Peneliti: pindah gaimana to pak? 

Infoman: kebanyakan warung kopi di sini tempatnya nyewa, rata-rata mereka nyewa 1 

sampai 2 tahun, biasane kalo sewa mereka habis kami membantu mencarikan tempat 

sewa yang baru. 

Penelti: kalo cewek warung kopi juga bapak yang carikan? 

Informan: lek cewek  PAWAHIKORTA tidak mencarikan mas, kebanyakan pemilik 

warung kopi karaoke yang mencarinya sendiri 

Peneliti: oh , kalo begitu sudah dulu pak sampai disini, terimakasih atas informasinya, 

saya pamit pulang dulu pak 

Informan: iya mas sama-sama 
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Wawancara Pengurus PAWAHIKORTA 

Peneliti: selamat siang pak 

Informan: ada apa mas? 

Peneliti: begini saya mau tanya-tanya tentang PAWAHIKORTA 

Informan : mas nya dari mana? 

Peneliti: saya dari universitas brawijaya 

Infoman: oh iya mas 

Peneliti: PAWAHIKORTA sendiri beridirnya kapan? 

Informan :  sebener e sing ngelola warung kopi karaoke itu ada 2 mas, PAWAHITA 

sama PAWAHIKORTA, kalo PAWAHITA sendiri berdiri tahun 1997 lek 

PAWAHIKORTA berdirine tahun 2013, lek PAWAHITA angotane tuek-tuek an ne lak 

PAWAHIKORTA kuwi angotane cah nom-noman e, tapi desember wingi PAWAHITA 

wes bubar masalah e sak ketuane PAWAHITA ora terbuka soal dana, makane kuwi 

PAWAHITA bubar terus gabung sama PAWAHIKORTA 

Peneliti: tujuan dari PAWAHIKORTA sendiri apa pak? 

Informan: tujuan e  PAWAHIKORTA itu  menjaga agar usaha yang dibangun  sama 

kawan-kawan ini tetap berjalan yo mbek sekalian membangun persaudaraan  sesama 

pemilik warung kopi karaoke dan hiburan malam. 

Peneliti : munculnya warung kopi karaoke di tulungagung sejak kapan pak? 

Informan : lek warung kopi kuwi wes enek sejak tahun 1990, tapi biyen warung kopi 

bedo mas mbek sak iki, lek biyen e warung kopi gak enek karaoke ne mas Cuma ngopi 

mbek dikancani wedok e ngono kuwi ae wes rame, lek sak iki warung kopi Cuma 

ngadalno wedok e tok angel mas, soal e cah-cah ngopi sak iki golek an e enggon 

karaoke, makane kuwi kebanyakan nak warung kopi gae karaoke 
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Peneliti : kalo anggota PAWAHIKORTA sendiri ada berapa pak? 

Informan : akeh mas  anggota ne enek sekitar 150 warung kopi karaoke, iki sing gae 

tulungagung dadi kota warung kopi saking akeh e warung kopi, iku ae Cuma warung 

kopi karaoke belum warung kopi biasa liane 

Peneliti : lek mau gabung dengan PAWAHIKORTA bagaimana pak? 

Informan : mek bayar 100 ribu sama ngisi formulir keanggotaan PAWAHIKORTA, 

duit e daftar kuwi di gae bikin banner keanggotaan untuk di pasang nak warung kopi 

peneliti : kegiatannya PAWAHIKORTA apa saja pak? 

Informan: bisane ngecek nek warung kopi menanyakan apa  ada masalah di warung 

kopi, sekalian silahturahmi sama anggota PAWAHIKORTA, sama ngewangi  warung 

kopi gae ngurus ijin usaha 

Peneliti: biasanae ngecek ke warung kopi berapa kali pak kalo seminggu? 

Informan: setiap hari mas saya sama pengurus ngecek nek warung kopi 

Peneliti: jam berapa pak biasanya negcek ke sana? 

Infoman : biasane siang mulai jam 11 sampek sore jam 4 habis itu lanjut lagi jam 7 

sampai jam 9, soal e jam 4 warung kopi tutup bukak neh jam 7 malam 

Peneliti: kalo ngecek sehari berapa warung kopi pak? 

Informan:  biasa ne 6 sampe 7 warung kopi 

Peneliti: itu semua pak nya yang ngecek? 

Informan: yo ora to mas, biasane saya sama pengurus PAWAHIKORTA yang lain 

Peneliti: masalah di warung kopi apa saja pak? 
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Informan: sing sering kuwi aku di kon golek enggon anyar karo sing duwe warung kopi 

ne, soal e nak tempat sing di enggoni kuwi wes entek masa sewa ne, makane kuwi aku 

di kon golek no enggon anyar, yowes lah akhir e tak ewangi golek enggon anyar gae 

warung kopi ne 

Peneliti: kalo warung kopi karaoke pernah bangkrut pak? 

Informan : lek bangkrut seh jarang mas, biasane mek pindah lek warung kopi karaoke 

sing tempat e sewa 

Peneliti: PAWAHIKORTA apa juga mencarikan pelayan warung kopi karaoke pak? 

Infoman: endak mas, lek masalah kuwi sing duwe warung kopi karaoke sing golek 

wedok e dewe 

Peneliti: oh , kalo begitu sudah dulu pak sampai disini, terimakasih atas informasinya, 

saya pamit pulang dulu pak 

Informan: iya mas sama-sama 
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Wawancara pemilik warung kopi karaoke 

Peneliti : piye mbak kabar e? 

Informan: loh mas e, apik-apik ae, lama gak kesini masnya 

Peneliti : iyo mbak baru datang dari malang, piye mbak warung panggah rame? 

Informan : lumayan mas, iki tas enek bocah anyar teko kediri, sampeyan ndak nyanyi 

mas? 

Peneliti : kapan-kapan ae mbak, lek kene ini warung e sewa to mbak? 

Informan: endak mas lak warung kopi kene tak an e dewe 

Peneliti : lek warung kopi kene wes enek ket kapan mbak? 

Informan : tahun 2007 aku wes buka warung kopi karaoke nak kene mas 

Peneliti: lek bocah e nak kene enek piro mbak? 

Informan : lek nak kene enek 6 mas bocah e ketambah an cah anyar teko kediri 

Peneliti : lek golek i  bocah e piye to mbak? 

Informan : lek golek bocah biasane enek uwong sing nawari bocah gae kerjo nak kene, 

lek sing cah kediri kuwi malah bocah e sing marani rene jaluk kerjo mbek aku, yowes 

lah tak trimo bocah e kerjo nak kene sing penting bocah e niat 

Peneliti : PAWAHIKORTA sering sering rene ta mbak? 

Informan : lek wong PAWAHIKORTA sering teko rene, hampir ben dino rene, biasa 

ne awan nak kene  

Peneliti : nyapo ae mbak PAWAHIKORTA rene? 

Informan : yo ngopi-ngopi tok, karo biasane nakoni onok masalah ra nak warung kopi  

Peneliti : biasane PAWAHIKORTA ngewangi opo ae mbak? 

Informan : koyok wingi aku kan arep gae ijin usaha tapi aku yo ra ngerti piye cara ne 

to mas, terus aku nyeluk wong PAWAHIKORTA, karo wong PAWAHIKORTA ne 
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aku mek di kongkon nyiap ne surat-surat e ae mari ngono sak terus e di urus i mbek 

wong PAWAHIKORTA ne  

Peneliti : tau enek masalah ta mbak nak warung kopi kene? 

Informan: tau mas enek masalah karo warga kene mas, jarene warga sekitar lak nek 

warung kopi ne kene musik e banter ngati ganggu warga sekitar, mari ngono dikumpul 

no warga mbek pak RT gae ngomong no maslah iki, terus aku nyeluk wong 

PAWAHIKORTA lah gae ngewangi aku, mari ngono  omong-omong an lah penak e 

piye, akhir e oleh kesepakatan lak karaoke nak enggon ku kudu mandek sampek jam 

10 bengi terus tutup e warung kopi dadi jam 12 bengi sing sak durung e jam 1 bengi 

Peneliti: lek sak iki jarang ta mbak enek masalah nak kene? 

Informan : sing jek tas iki enek masalah bocah sing kerjo nak kene mas, masalah e 

bocah e sering ra masuk kerja, tibak e bocah e sering ra mlebu kerjo goro-goro di jak 

metu karo bojo ne, mari ngono tak omongi lek kowe ra niat kerjo ra usah kerjo nak 

kene, akhir e bocah e metu teko kene 

Peneliti : oleh to mbak ngajak metu? 

Infoman : oleh-oleh ae mas lek bocah e gelem, sing penting iso ngerti kapan waktu ne 

dolan mbek kapan waktune kerjo,makane kuwi jam 4 sore warung kopi tutup ben bocah 

e iso dolan, bengi ne yo iso mari tutup warung jam 12 bengi, mboh karo bojoan e kek 

opo  dolan karo konco-konco ne, sing penting eling waktu ae mas 

Peneliti: oh yowes lak ngono mas aku tak balik sek 

Informan: iya mas 
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Wawancara warga sekitar warung kopi karaoke 

Peneliti : permisi pak 

Informan : iya mas, ada apa? 

Peneliti : begini saya dari univesitas brawijaya, mau tanya-tanya tentang warung kopi 

karaoke yang ada di lingkungan anda? 

Informan : oh boleh-boleh, silakan masuk 

Peneliti: ada berapa warung kopi karaoke di daerah sini pak? 

Informan: lek nek kene Cuma ada 1 warung kopi karaoke mas 

Peneliti : sejak kapan pak warung kopi karaoke ada di lingkungan bapak? 

Informan :wes sui mas lak enek nak kene, lek gak salah tahun 2007 wes enek warung 

kopi karaoke di lingkungan warga sini , tapi dulu awal-awal buka sek belum ada 

karaoke nya mas, baru tahun 2011 sing duwe warung kopi bikin tempat karaoke 

Peneliti: masyarakat sekiatar sini terganggu ndak pak dengan adanya warung kopi 

karaoke? 

Informan: kalo biyen pas awal-awal buka warung kopi aman-aman ae mas, gak enek 

masalah, pas sing duwe warung kopi gae tempat karaoke nak warung kopi ne iku lagek 

enek masalah  

Peneliti:  masalahnya apa pak? 

Informan : masalah e warga nak lingkungan sini keganggu mbek suara musik sing 

banter teko warung kopi, mari ngono tak kumpulno lah warga, pemilik warung kopi 

karaoke sama dari pengurus PAWAHIKORTA, akhire oleh  kesepakat lek karaoke ne 

harus berhenti sampai jam 10 malam sama tutup warung kopi tutup  jam 12 malam 

Peneliti: aturan itu masih berlaku pak sampai sekarang? 
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Informan: iyo mas sampe sak iki aturan iku sek berlaku nak warung kopi karaoke di 

lingkungan sini 

Peneliti: oh , kalo begitu sudah dulu pak sampai disini, terimakasih atas informasinya, 

saya pamit pulang dulu pak 

Informan: iya mas sama-sama 
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Wawancara pelayan warung kopi karaoke 

Peneliti: bocah e nek kene enek piro mbak? 

Infoman: enek 6 mas 

Peneliti: awakmu asli endi? 

Informan: aku asli trenggalek 

Peneliti: awakmu sak durung e kerjo nak kene kerjo nak endi? 

Informan: aku biyen sak durung e kerjo nak kene kerjo nak “cafe” mas 

Peneliti: la nyapo kok pindah nak warung kopi? 

Informan: ndak penak mas bendino di kon mabuk ae, awak iki kesel bendino mabuk 

terus, sek penak nak warung kopi mas mek gaekne ngombe trus  jagongi wong 

Peneliti: la awakmu nak “cafe” wes suwe ta? 

Informan: wes enek 6 sasi aku kerjo nak kono 

Peneliti : lak sak iki nak warung kopi wes sui? 

Informan: sek oleh 3 sasi 

Peneliti: la awakmu nak kene turu ne nak endi? 

Informan: aku nak kene ngekos mas 

Peneliti : la terus bocah-bocah liane yo ngekos pisan? 

Informan: ora mas mek aku tok sing ngekos sing liane turu nak kene 

Peneliti: la nyapo ra turu kene ae awakmu? 

Informan: ra penek mas enggon e sempit wong sak kamar digae wong 6 ae wes dempet-

dempet-an urung lak di tambahi aku malah ra cukup mending aku ngekos ae luweh 

penak 

Peneliti:  la trus awakmu kerjo ne piye lak ra turu na kene? 
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Informan: yo budal teko kosan mas rene, biasane jam 11 awan wes teko nak warung 

kan buka e jam 10 awan sampe jam 4 sore, soal e jam 4 sore tutup terus buka neh jam 

7 bengi sampek  jam 12 bengi 

Peneliti: la nak kene enek libur e ta? 

Informan : jarang seh mas, liburan e mek lebaran tok 

Peneliti: la awakmu ngerti PAWAHIKORTA ra? 

Informan : ngerti mas, sering wong e rene , biasane wong e rene jam 1 sampek sore 

Peneliti: la emang e wong PAWAHIKORTA rene nyapo ae? 

Informan : biasane yo ngopi-ngopi, jangongan karo bos ku, biasane yo karo aku pisan 

trus takon ni enek masalah opo nak kene 

Peneliti : la emang e enek masalah nak kene? 

Informan: selama aku kerjo nak kene urung tau enek masalah mas nak kene, sek yo mas 

yo tak tinggal nyanyi 

Peneliti: iyo mbak 
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Wawancara dengan pelanggan warung kopi karaoke 

peneliti:  mas sampeyan sering ta ngopi nak kene? 

Informan: sering seh mas, soal e cewek e ayu-ayu 

Peneliti: ngono kuwi sampeyan bendino ta rene ne? 

Infoman: yo ora to mas, biasane aku mrene yo 2 dino pisan, kadang ngopi nak enggon 

liane 

Peneliti: selain warung kopi kene biasane nak endi? 

Infoman: sak liane kene aku biasane ngopi nak daerah junjung 

Peneliti: ayu-ayu ta mas cewek e nak kono? 

Infoman: lumayan lah tapi sek ayu-ayu nak kene 

Peneliti: sak liane kene mbek junjung enek neh ta mas sing ayu-ayu bocah e? 

Infoman: lak warung kopi karaoke akeh sak liane kene, tapi rumangsaku sing paling 

ayu-ayu bocah e yo nak kene 

Peneliti : opo sih sing gae sampeyan seneng ngopi nak warung kopi karaoke? 

Infoman: yo soal e nak ngopi nak kene enek cewek e, lek pengen nyannyi yo enek sing 

ngancani, lek pengen dijak metu cewek e yo kenek 

Peneliti: kenek to mas cewek e di jak metu? 

Infoman: kenek ae lek wes kenal cedek mbek cewek e 

Peneliti: piye to mas ngejak metu ne ? 

Infoman: yo mari dek e mari kerjo tak jak metu 

Peneliti: la ngono kuwi biasane sampeyan ngejak metu nak endi? 

Infoman: yo awal-awal e tak jak mangan bisane, trus tak jak nginep nak hotel, sesok 

esuk e tak balek no nak warung kopi  

Peneliti: ngono kwi cewek e yo gelem-gelem ae ta mas? 
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Infoman : iyo lah, sing penting awak dewe wes kenal cedek mbek cewek e 

Peneliti: sampeyan ngerti PAWAHKORTA ta mas? 

Informan : aku mek ngerti lek nak warung kopi karaoke mesti enek  banner e 

PAWAHIKORTA, selebih e aku ora ngerti mas 

Peneliti : lek warung kopi karaoke awal e nak endi mas? 

Informan : sak ngertiku biyen warung kopi ora koyok ngene mas, biyen sing warung 

kopi sek urung enek enggon karaoke ne mek wedok tok sing ngancani awak e dewe 

ngopi, biyen  terkenal e nak daerah moyoketen, soal e nak moyoketen terkenal bocah e 

ayu-ayu, sak iki nak moyoketen kebanyakan warung kopi ne tutup soal e wedok e podo 

metu kabeh, mek sitik ae warung kopi sing buka nak kono,lek warung kopi karaoke iku 

sak ngertiku yo  nak beji kene mas sing ngawali gae enggon karaoke 

Peneliti: ow ngono to 
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