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ABSTRACT 

This research to see reality of Kafe Kekinian on university student in Surabaya. This 

researh uses Peter L. Berger’s framework about social reality contruction by seeing objective 

and subjective dimentions in this research for contructing Kafe Kekinian. This research, uses 

qualitative methode with contructivism paradigm. Subject determination method used in this 

research is purposive method with descriptive research type. This research reveal that 

university student construct that Kafe Kekinian as comfortable place to hang out with their 

friends over long period of time. Kafe Kekinian also becomes the ideal place for taking 

picture for many students because kafe kekinian provides good spot for taking pictures. 

Student tend to pay more attention to the comfort and the interior of the cafe over the menu 

offerd. Therefore student to visited cafe that offers those criteria and having high intensity of 

visit has become the lifestyle of university student.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini, untuk mengetahui realitas Kafe kekinian bagi kalangan mahasiswa di 

Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran dari Peter L. Berger 

mengenai kontruksi kenyataan sosial dengan melihat dimensi obyektif dan subyektif dalam 

mengkontruksikan Kafe Kekinian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

paradigma konstruktivisme. Metode penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode purposive dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini mengungkapkan 

bahwa mahasiswa mengkontruksikan kafe kekinian sebagai tempat yang nyaman untuk 

nongkrong bersama teman-teman dalam durasi waktu yang cukup lama. Selanjutnya, kafe 

kekinian menjadi tempat yang cocok untuk hunting foto bagi mahasiswa karena kafe kekinian 

menyediakan spot-spot yang bagus untuk difoto. Mahasiswa lebih cenderung melihat 

kenyamanan dan desain Kafe dari pada menu makanan yang ditawarkan. Oleh karna itu, 

mahasiswa lebih mengunjungi Kafe yang menawarkan kriteria tersebut dan memiliki 

intensitas yang sering untuk mengunjungi sehingga menjadi gaya hidup mahasiswa. 

 

Kata kunci: Kontruksi sosial, Kafe kekinian, gaya hidup mahasiswa  
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PENDAHULUAN 

 

Dewasa ini semakin banyak Kafe 

yang menjamur di Kota Surabaya. Tidak 

sedikit dari kehadiran Kafe tersebut telah 

membawa konsep yang berbeda untuk 

menarik minat pengunjung, seperti desain 

pada interior Kafe ataupun produk yang 

mereka tawarkan, entah itu dalam bentuk 

makanan atau minuman. Kafe sudah 

seperti surga bagi anak muda yang ada di 

Kota Surabaya karna saat ini sedang 

menggemari aktivitas nongkrong untuk 

mengisi waktu luang atau hanya untuk 

memuaskan hasrat akan rasa penasaran 

terhadap Kafe yang baru dibuka. 

Perkembangan Kafe di Surabaya 

ini sudah sejak lama namun untuk 

beberapa tahun terakhir ini, Kafe sedang 

menyedot perhatian masyarakat Surabaya 

terlebih pada kalangan mahasiswa. Kenapa 

mahasiswa? Karena mahasiswa adalah 

salah satu kelompok masyarakat yang 

termasuk dalam umur produktif dan 

mereka saat ini merupakan generasi yang 

tanggap terhadap teknologi sehingga 

mereka akan cepat untuk mendapat 

informasi apapun yang ingin diketahui 

misalnya saja informasi mengenai Kafe 

yang sedang kekinian saat ini.  

Pada salah satu artikel 

menyebutkan bahwa terdapat 12 tempat 

nongrong asik yang instagrammable di 

Surabaya yakni di Calibre Coffe Roasters, 

Historica Coffe & Pastry, Noach Kafe and 

Bistro, Caturra Expresso, Kudos Kafe, 

Antler Cabin, Session Junkies, Cammunal 

Coffe & Eatery, Carpentier Kitchen, Butter 

& Beans, Caloria dan Babeh Street yang 

memiliki desain interior Kafe yang unik 

dan menarik dan bisa menjadi tempat foto 

OOTD bagi anak muda Kota Surabaya 

yang saat ini sedang kekinian. 

(hipwee.com, 21 Agustus 2016) 

Menjamurnya Kafe di Surabaya ini 

dikarenakan Kota Surabaya adalah Kota 

Metropolitan nomer dua setalah Ibukota 

Jakarta. Hal inilah yang menjadi tempat 

yang subur untuk pertumbuhan Kafe di 

Surabaya dan juga sebagai sasaran para 



pembisnis yang ingin mencoba 

peruntungannya di Surabaya karna bisnis 

ini sangat menjanjikan terlebih juga 

masyarakat yang begitu mudah tertarik 

akan hal baru.  

Pada tahun 2016 tahun lalu, 

persentase pertumbuhan Kafe mencapai 

hingga angka 30% pada setiap tahunnya di 

Kota Surabaya. Persentase tersebut dapat 

diketahui dari sejumlah perijinan yang 

bertujuan untuk mendirikan Kafe ataupun 

restaurant yang ada di Kota Surabaya. 

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe 

dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Jatim, 

Tjahjono Haryono menyatakan bahwa 

pertumbuhan suburnya industri Kafe atau 

restorant di Kota Surabaya ini dikarenakan 

perkembagan makro ekonomi namun juga 

dipicu gaya hidup masyarakat saat ini yang 

gemar mengunjungi tempat-tempat 

modern sebagai tempat berkumpul 

bersama teman atau keluarga.  

Menurut Tjahjono, Kafe dan 

restoran yang masuk pada tahun ini 

kebanyakan adalah brand lokal dengan 

persentase sebesar kurang lebih 60%. 

Sedangkan, sisanya adalah brand asing 

yang kebanyakan memilih hadir di 

Surabaya. Jadi bisa disimpulkan bahwa 

pembisnis yang berasal dari masyarakat 

Indonesia saat ini dapat melihat celah 

bisnis Kafe yang sangat menjanjikan dan 

tentunya akan memberikan keuntungan 

yang signifikan.  

Hal inilah yang membuat menarik 

untuk diteliti bahwasanya saat ini tidak 

sedikit mahasiswa yang memiliki aktivitas 

berkunjung ke Kafe yang sedang kekinian 

di Kota Surabaya dan ditambah banyaknya 

jumlah Kafe yang semakin hari semakin 

menjamur di Kota Surabaya ini. Pada 

penelitian ini lebih difokuskan pada 

mahasiswa yang tergabung dalam 

Komunitas Instameet Surabaya 

dikarenakan pada komunitas ini memliki 

rutinitas yang berkaitan dengan fokus 

penelitian peneliti yakni rutinitas “Ngorol” 

yang memiliki kepanjangan dari “Ngobrol 

rodok larang” yang diadopsi dari Bahasa 



Jawa Khas Surabaya yang berarti Ngobrol 

yang lumayan mahal.  

Mereka memiliki alasan kenapa 

rutinitas tersebut memiliki judul “Ngobrol 

Rodok Larang”. Hal ini dikarenakan 

rutinitas tersebut dilaksanakan di Kafe-

Kafe mbois yang ada di Surabaya dan 

rutinitas ini dilaksanakan sekali dalam 

sebulan di hari Minggu. Mbois disini sama 

artinya dengan keren atau dapat dipahami 

bahwa Kafe-Kafe mbois adalah Kafe-Kafe 

yang sedang populer atau sedang kekinian 

saat ini. Sehingga, realitas ini merupakan 

salah satu realitas yang menarik untuk 

diteliti sebagai bagian realitas dari 

kehidupan sehari-hari masyarakat saat ini. 

Dengan demikian dari latar belakang 

masalah tersebut, peneliti ingin 

mengetahui dan memahami mengenai 

realitas dari Kafe kekinian bagi kalangan 

mahasiswa pada Komunitas  Instameet 

Surabaya.  

KERANGKA PEMIKIRAN 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pendekatan teori dari Peter 

L. Berger mengenai Kontruksi Kenyataan 

Sosial yang didapat dari buku yang di tulis 

oleh Peter L. Berger bersama Thomas 

Luckman yang berjudul The Social 

Contruction of Reality, A Treatise in the 

Sociology of Knowledge atau yang 

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia 

dengan judul “Tafsir Sosial Atas 

Kenyataan, Risalah tentang Sosiologi 

Pengetahuan” untuk digunakan sebagai 

pisau analisis dalam fenomena sosial yang 

sedang peneliti teliti.  

Menurut Berger, kenyataan 

(realitas) dalam masyarakat itu bermakna 

ganda karna realitas memiliki dimensi 

subyektif dan dimensi obyektif sebagai 

mana yang di katakan oleh Berger dan 

Luckman (1966: 25) bahwa masyarakat 

memang memiliki faktisitas obyektif dan 

masyarakat memang dibangun oleh 

kegiatan yang mengepresikan makna 

subyektif.  

Dalam proses mengetahui 

terbentuknya kenyataan dalam masyarakat 

ini, menurut Berger dan Luckman (1966: 



1) bahwa kenyataan itu dibangun secara 

sosial dan bahwa sosiologi pengetahuan 

harus menganalisa proses terjadinya hal 

itu. Dalam hal ini, Sosiologi pengetahuan 

dapat menjelaskan mengenai apa yang 

diketahui oleh masyarakat sebagai 

kenyataan dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari.  

Dalam mengetahui dan memahami 

kenyataan kehidupan sehari-hari secara 

sosial maka terdapat tiga dasar 

pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari 

menurut Berger dan Luckman yakni: 

 Kenyataan hidup sehari-hari  

Setiap manusia memiliki 

tafsiran masing-masing yang 

berbeda terhadap kenyataan dalam 

kehidupan sehari-hari dan tafsiran 

ini bersifat subyektif. Tafsiran-

tafsiran yang dimiliki manusia ini 

berasal dari kesadaran manusia 

terhadap hal-hal obyektif yang ada 

dalam kehidupan sehari-harinya 

sehingga manusia dapat memaknai 

setiap hal-hal obyektif yang ia 

temui dalam kehidupan sehari-hari.  

 Interaksi sosial dalam 

kehidupan sehari-hari 

Sudah di jelaskan bahwa 

dalam kehidupan sehari-hari, 

manusia tidak hidup sendiri 

melainkan hidup bersama dengan 

manusia-manusia lain sehingga 

dalam menjalani kehidupan 

bersama atau yang disebut 

Intersubyektif ini membutuhkan 

interaksi sosial satu sama lain. 

Dalam berinteraksi satu sama lain 

ini memiliki dua jenis interaksi 

yakni interaksi secara langsung dan 

tidak langsung.  

 Bahasa dan pengetahuan 

dalam kehidupan sehari-hari 

Dalam kehidupan sehari-

hari, bahasa menjadi alat untuk 

berinteraksi sesama individu karna 

melalui bahasa, setiap benda, 

hewan, tumbuhan ataupun kosa 



kata yang selama ini kita gunakan 

dapat kita mengerti meskipun 

benda yang kita bicarakan tidak 

hadir didepan kita. Dari bahasa 

juga membantu kita 

mengidentifikasi setiap hal yang 

ada dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam kata lain, bahasa menjadi 

tanda bagi setiap pengetahuan 

individu.  

Pada buku Tafsir Sosial atas 

Kenyaataan, Risalah tentang Sosiologi 

Pengetahuan, Berger dan Luckman (1966: 

83) menulis bahwa Masyarakat merupakan 

produk manusia. Masyarakat merupakan 

kenyataan Obyektif. Manusia merupakan 

produk sosial atau yang bisa kita sebut 

sebagai produk masyarakat sehingga 

masyarakat sebagai kenyataan subyektif.  

Pada bagian masyarakat 

merupakan kenyataan Obyektif, disini 

terjadi proses eksternalisasi dalam 

masyarakat dimana bahasa menjadi alat 

untuk mengobjektivasi pengalaman-

pengalaman bersama yang di miliki 

manusia sehingga menjadi pengetahuan 

bersama. Pengetahuan bersama inilah yang 

menjadi pedoman dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari dan diturunkan 

secara turun-temurun kepada generasi 

berikutnya. Sedangkan pada bagian 

masyarakat merupakan kenyataan 

Subyektif terjadi proses internalisasi 

dimana Manusia perlu melewati proses 

internalisasi untuk menjadi anggota 

masyarakat. Proses internalisasi adalah 

proses dimana manusia akan menerima, 

menyerap dan memahami pengetahuan 

dari dunia yang ia tinggali sebagai 

kenyataan subyektif bagi dirinya. Manusia 

melewati proses internalisasi melalui 

sosialisasi yang ia dapatkan sejak kecil.  

Berger dan Luckman (1966: 178) 

membagi sosialisasi menjadi dua yakni 

sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. 

Sosialisasi primer adalah sosialisasi yang 

pertama yang dialami individu dalam masa 

kanak-kanak yang dengan itu ia menjadi 

anggota masyarakat sedangkan sosialisasi 

sekunder adalah setiap proses berikutnya 



yang mengimbas individu yang sudah 

disosialisasikan itu ke dalam sektor-sektor 

baru dunia obyektif masyarakatnya. Dari 

pemaparan diatas dapat kita pahami bahwa 

terdapat tiga tahapan moment simultan 

yang saling berkaitan. Tiga tahapan 

tersebut adalah tahapan eksternalisasi, 

objektivasi dan internalisasi dimana bisa 

kita pahami melalui penjelasan berikut: 

1. Tahapan Eksternalisasi 

Pada tahapan eksternalisasi ini 

menjelaskan bahwa individu 

mengeksternalisasikan dirinya 

pada dunia sosial-kulturalnya atau 

dapat dipahami sebagai tahapan 

dimana individu menyesuaikan 

diri dengan lingkungan yang ia 

tinggali dan berlangsung secara 

terus-menerus selama ia hidup. 

Untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan tempat tinggalnya, 

lebih dulu individu perlu 

menerima dan memahami 

pengetahuan yang ada 

dilingkungan tersebut.   

2. Tahapan Objektivasi  

Pada tahapan objektivasi ini 

menjelaskan bahwa setelah 

individu melewati proses 

eksternalisasi maka selanjutnya 

individu akan melalui proses 

objektivasi dimana individu akan 

melakukan interaksi sosial dengan 

dunia sosial-kulturalnya yang 

sudah dilembagakan. Pada proses 

ini nantinya akan membentuk 

pengetahuan bersama dari objek 

tertentu sehingga menjadi 

pandangan umum atau 

pengetahuan masyarakat. 

3. Tahapan Internalisasi  

Proses internalisasi adalah proses 

penyerapan kembali pengetahuan 

dari dunia yang sudah di 

objektivasi ke dalam kesadaran 

individu sehingga dapat 

menafsirkan suatu realitas secara 

subjektif.  

METODE PENELITIAN 



Pada penelitian Realitas Kafe 

kekinian bagi kalangan mahasiswa pada 

Komunitas Instameet Surabaya ini 

menggunakan metodologi penelitian 

Kualitatif dengan sistematika proses 

penelitian yang menggunakan pendekatan 

fenomenologis dimana pada pendekatan 

ini berusaha untuk memahami bagaimana 

realitas dalam masyarakat dapat terjadi 

atau dalam kata lain, dengan pendekatan 

fenomenologi ini dapat membantu untuk 

menafsirkan realitas yang terjadi dalam 

masyarakat sehingga akan membantu 

peneliti dalam melakukan penelitian serta 

memahami realitas yang sedang di teliti.  

Sedangkan paradigma dalam 

penelitian Realitias Kafe kekinian bagi 

kalangan mahasiswa pada Komunitas 

Instameet Surabaya ini menggunakan 

paradigma konstruktivisme dimana 

paradigma ini secara Ontologis 

menyatakan bahwa realitas itu ada dalam 

beragam bentuk kontruksi mental yang 

didasarkan pada pengalaman sosial, 

bersifat lokal dan spesifik serta tergantung 

pada pihak yang melakukannya (Salim 

2006: 71) sehingga sangat sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti karna 

penelitian ini akan menggali informasi 

sedalam-dalamnya dari pihak yang terkait 

sesuai dengan pengalaman sosialnya 

masing-masing. 

Secara keseluruhan penelitian ini 

dilakukan di Kota Surabaya dengan subjek 

penelitiannya adalah mahasiswa yang 

tergabung pada Komunitas Instameet 

Surabaya dan penelitian ini dimulai pada 

semester genap mulai bulan Maret 2017 

sampai selesai. Pada penelitian ini, tipe 

penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif yang mana merupakan 

suatu bentuk penelitian yang bertujuan 

untuk mendeskriptifkan atau 

menggambarkan sebuah fenomena sosial 

yang sedang terjadi dalam masyarakat 

melalui informasi yang didapatkan peneliti 

dari informan yang dijadikan narasumber 

dalam penelitian ini.  

Penentuan informan sebagai 

narasumber dari penelitian yang dilakukan 



peneliti dipilih berdasarkan metode 

purposive dimana metode yang dalam 

penentuan informan sebagai sumber data 

memiliki pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini dipengaruhi oleh 

kebutuhan peneliti terhadap data peneliti 

dan pertimbangan ini akan memudahkan 

peneliti dalam mencari data. Dalam 

penelitian ini, informan yang dibutuhkan 

peneliti adalah mereka yang memiliki 

karateristik sebagai berikut : 

- Mahasiswa yang tergabung 

dalam Komunitas Instameet 

Surabaya.  

- Penikmat dan pengunjung 

Kafe-Kafe kekenian di 

Surabaya  

- Sudah mengunjungi beberapa 

Kafe-Kafe kekinian yang ada di 

Surabaya.  

Metode pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara 

mendalam dan dokumentasi. Metode 

analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan menggunakan 4 

komponen analisis yaitu: pengumpulan 

data, reduksi data penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Menurut Moleong 

(2004:280-281), “Analisis data adalah 

proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data kedalam pola, kategori, 

dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan tempat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan 

oleh data” 

Kegiatan menulis data dalam 

penelitian ini, yaitu yang pertama, 

Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan 

data di lokasi penelitian dengan melakukan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi 

dengan menentukan strategi pengumpulan 

data yang dipandang tepat dan untuk 

menentukan fokus serta pendalaman data 

pada proses pengumpulan data berikutnya. 

Yang kedua, Reduksi data, yaitu sebagai 

proses seleksi, pemfokusan, 

pengabstrakan, transformasi data kasar 

yang ada di lapangan langsung, dan 

diteruskan pada waktu pengumpulan data, 

dengan demikian reduksi data dimulai 



sejak peneliti memfokuskan wilayah 

penelitian. Yang ketiga, Penyajian data, 

yaitu rangkaian organisasi informasi yang 

memungkinkan penelitian dilakukan. 

Penyajian data diperoleh berbagai jenis, 

jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau 

tabel. Yang kelima, penarikan kesimpulan, 

yaitu dalam pengumpulan data, peneliti 

harus mengerti dan tanggap terhadap 

sesuatu yang diteliti langsung di lapangan 

dengan menyusun pola-pola pengarahan 

dan sebab akibat. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keberadaan kafe di Surabaya 

semakin hari semakin menjamur dan sudah 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

sosial masyarakat Kota Surabaya terkhusus 

bagi kalangan mahasiswa sehingga peneliti 

mencoba menggali informasi sebanyak-

banyaknya mengenai realitas kafe kekinian 

bagi kalangan mahasiswa pada komunitas 

Instameet Surabaya melalui pendekatan 

Teori Kontruksi Sosial dengan melihat tiga 

tahapan moment simultan yang saling 

berkaitan. Tiga tahapan tersebut adalah 

tahapan eksternalisasi, objektivasi dan 

internalisasi.  

Dalam hal ini, dari keenam 

informan yang peneliti miliki ini cukup 

bervariasi dalam  mengkontruksi kafe 

kekinian sebagai salah satu fenomena 

sosial yang ada di Kota Surabaya 

dikarenakan oleh perbedaan latar belakang 

dan lingkungan sosial dimana mereka 

tinggal sehingga akan melewati tahapan 

moment simultan yang berbeda-beda 

meskipun mereka berada dalam satu 

komunitas yang sama. Adapun Kontruksi 

sosial dari para informan sebagai berikut:  

1. Pada informan pertama, Festus. 

Dia adalah mahasiswa semester 

dua jurusan Hukum di UPN yang 

juga berprofesi sebagai freelance 

fotografer ini memiliki 

pengetahuan bahwa Kafe kekinian 

yang saat ini banyak jumlahnya di 

Kota Surabaya ini adalah kafe yang 

memiliki spot-spot yang bagus 

untuk dijadikan tempat untuk di 

potret serta memberikan 



kenyamanan bagi pengunjungnya. 

Selain itu, Festus juga memberikan 

gambaran bahwa kafe kekinian itu 

yang memiliki konsep 

instagramable. Festus mendapat 

pengetahuan mengenai Kafe 

Kekinian ini berawal dari temannya 

dan berlanjut mencari informasi 

kafe dari media sosial miliknya. 

Festus bisa dikatakan sangat sering 

dalam mengunjungi Kafe Kekinian 

dikarenakan rutinitasnya sebagai 

freelance fotografer yang 

mengharuskan ia mencari spot-spot 

tertentu sebagai background 

fotonya. Dalam hal ini, 

kunjungannya ke kafe mendukung 

pekerjaannya yang sebagai 

freelance fotografer tersebut. ia 

menjelaskan alasan yang melatar-

belakangi untuk datang ke Kafe 

Kekinian dikarenakan tempatnya 

yang bagus untuk Foto. Festus,  

yang memang memiliki pekerjaan 

sampingan sebagai fotografer ini 

menyukai kafe kekinian dari 

suasana yang diberikan. Ia 

mengatakan bahwa suasana di Kafe 

yang cenderung memiliki interior 

minimalis itu memberikan suasana 

yang sejuk dan membuat nyaman 

serhingga membuat betah bagi 

pengunjung yang datang.  

2. Informan kedua peneliti, 

Khansa. Khansa adalah mahasiswi 

semester 6 jurusan Perikanan dan 

Kelautan di Unair. Menurut 

Khansa, kafe kekinian adalah 

tempat yang nyaman untuk 

dijadikan tempat nongkrong atau 

tempat berkumpulnya anak-anak 

muda dengan harga yang 

terjangkau sehingga laris manis 

didatangi anak muda. Selain itu 

juga kafe kekinian adalah kafe 

yang memiliki desain interior yang 

bagus sehingga alasan yang melatar 

belakangi Khansa untuk 

mengunjungi Kafe Kekinian adalah 

untuk mencari tempat nongkrong 



yang nyaman untuk berkumpul 

bersama teman-temannya. Selain 

itu, Khansa juga memiliki tujuan 

tertentu jika mengunjungi Kafe 

Kekinian, yaitu Khansa menyukai 

kegiatan hunting foto karena kafe 

kekinian banyak memiliki spot-

spot yang bagus dan menarik. 

Namun, Khansa juga 

mempertimbangkan mengenai 

harga dari makanan yang 

ditawarkan oleh Kafe Kekinian, 

apakah sesuai dengan tempat yang 

ditawarkannya juga karna uang 

saku khansa yang tidak banyak dan 

ia juga tidak memiliki pekerjaan 

paruh waktu sehingga ia harus 

rasional dalam memilih Kafe yang 

akan ia kunjungi.  

3. Informan ketiga peneliti, 

Michelle. Michelle adalah 

mahasiswi semester 4 pada jurusan 

Administrasi Bisnis di Unitomo ini 

menjelaskan bahwa kafe kekinian 

sebagai tempat untuk nongkrong 

dan sebagai tempat untuk hunting 

foto dimana  kafe tersebut memiliki 

konsep yang bagus untuk di potret, 

entah yang mengusung konsep 

alami atau minimalis. Menurut 

informasi yang didapatkan peneliti, 

michelle ini sering dijadikan model 

bagi teman-teman fotografernya. 

Michelle memberikan pendapat 

bahwa saat ini, masyarakat sudah 

lebih kretif dari pada sebelumnya 

dengan memberikan konsep pada 

setiap Kafe Kekinian sehingga 

desain interior yang ditawarkan 

setiap Kafe Kekinian bagus-bagus. 

Selain itu, Kafe Kekinian 

memanfaatkan media sosial 

instagram dalam mempromosikan 

Kafenya agar dikenal dan menarik 

pengunjung untuk datang karna 

untuk saat ini, masyarakat 

cenderung lebih aktif pada dunia 

maya yang ada pada media sosial. 

Michelle sering mengunjungi Kafe 

Kekinian dikarenakan ketika 



berada disana, ia tidak perlu 

merasakan kepanasan atau 

kehujanan, dengan suasana yang 

nyaman itu membuat michell 

nyaman untuk berbincang-bincang 

bersama teman-temannya dan 

kenyamanan yang ditawarkan Kafe 

Kekinian itu juga membuatnya 

tidak mudah bosan selama berada 

disana. Selain menjadi mahasiswi, 

Michelle juga bekerja sehingga ia 

memiliki pemasukan secara pribadi 

dan tidak memiliki budget ketika 

berkunjung ke Kafe Kekinian.  

4. Informan keempat peneliti, 

Wahyuni. Wahyuni sendiri adalah 

mahasiswa semester 8 jurusan 

Matematika di ITS. kafe yang 

sedang kekinian saat ini adalah 

kafe-kafe yang menawarkan menu 

yang sama dari varian kopi namun 

dalam segi harga bisa berbeda 

sesuai dengan kebijakan dari setiap 

kafe. Misalnya saja kafe yang 

menawarkan varian menu adalah 

Caturra Expresso, Cailano Coffe 

dan Calibre Coffe Roasters. Selain 

itu, menurut Wahyuni, kafe-kafe 

kekinian ini lebih menawarkan 

tempat dimana dalam hal ini dapat 

dipahami dari segi penataan 

ruangan dan desain interior kafe 

yang memiliki ciri khas yang 

berbeda dari satu kafe ke kafe yang 

lain dan menurut Wahyuni, ia 

tertarik dengan tempat yang 

ditawarkan oleh Kafe Kekinian 

karna Kafe yang memawarkan 

tempat yang nyaman serta 

menawarkan tempat yang disebut 

sebagai instagramable. Menurut 

Wahyuni, sebenarnya ia tidak 

merasakan manfaat apapun ketika 

mengunjungi Kafe Kekinian dan ia 

merasakan bahwa kegiatan tersebut 

hanya akan menghabiskan uang 

yang dimilkinya. Hal ini wajar 

karna Wahyuni hanya 

mendapatkan pemasukan dari uang 



saku yang diberikan oleh 

orangtuanya.  

5. Informan kelima peneliti, Egi ini 

adalah mahasiswa semester 8 

jurusan Arsitektur di ITATS. 

Menurut Egi, kafe yang sedang 

kekinian adalah kafe yang sengaja 

memiliki desain interior yang 

memiliki konsep tertentu sehingga 

menarik pengunjung untuk datang 

serta dilain pihak juga menawarkan 

makanan yang diolah dan dibentuk 

sedemikian rupa sehingga 

terdengar asing ditelinga dan 

membuat pengunjung menjadi 

penasaran. Lebih jauh menurut Egi, 

Kafe Kekinian sengaja 

menawarkan menu makanan yang 

tidak umum yang menjadikan ciri 

khas untuk Kafe tersebut serta 

ditambah dengan desain Kafe yang 

memberikan suasana yangg 

berbeda dengan tempat lain. 

Namun, menurut Egi, Kafe 

Kekinian tidak cocok untuk 

dijadikan tempat mengerjakan 

tugas dan lain-lain dikarenakan 

sering kali Kafe Kekinian ramai 

pengunjung sehingga membuat 

kehilangan fokus jika sedang 

mengerjakan tugas. meskipun Egi 

tidak terlalu menyukai kafe yang 

sedang kekinian, ia tetap tertarik 

untuk mengunjungi kafe tersebut 

karna ia memiliki alasan tersendiri. 

Egi mengaku bahwa alasan 

mengunjungi kafe kekinian 

dikarenakan untuk mengikuti 

perkembangan jaman saat ini. 

Selain itu, sebagai bentuk tuntutan 

dari bidang yang sedang ia tekuni. 

Sebagai mahasiswa Arsitektur, Egi 

bisa dikatakan seperti dalam 

peribahasa “sambil menyelam 

minum air”  karena ketika ia 

sedang berada di Kafe kekinian, ia 

menikmati Kafe kekinian sekaligus 

juga sedang belajar mengenai 

eksterior dan interior Kafe tersebut. 

Namun, Egi tidak sering ke Kafe 



Kekinian dikarenakan ia hanya 

mendapatkan pemasukan dari uang 

saku yang diberikan oleh 

orangtuanya sehingga ia harus 

memenegemen dengan baik 

uangnya. 

6. Informan keenam peneliti, 

Dwiki. Dwiki adalah mahasiswa 

semester 6 jurusan K3 di PPNS. 

Menurut Dwiki, kafe yang sedang 

Kekinian dan banyak digemari oleh 

masyarakat Kota Surabaya adalah 

Kafe yang memiliki tempat yang 

bagus dan menawarkan makanan 

yang berkualitas. Tempat yang 

bagus disini adalah bagaimana 

pemilik kafe dapat menyajikan 

keindahan dan keunikan dari desain 

interior dari kafe tersebut sehingga 

dapat menarik minat pengunjung 

untuk datang. Sehingga alasan 

Dwiki untuk mengunjungi Kafe 

Kekinian dikarenakan tempat yang 

ditawarkan oleh Kafe Kekinian 

yang bagus dan memberikan 

kenyaman. Selain itu, kafe kekinian 

memberikan kemudahan dalam 

melaksanakan pekerjaannya 

sebagai Photografer dimana ia 

mencari spot-spot yng bagus untuk 

fotonya sehingga membuat ia 

sering mengunjungi Kafe 

Kekinian.  

Dalam hal ini, keenam informan 

peneliti melewati proses eksternalisasi 

melalui lingkungan dimana mereka 

tinggal. Mereka tinggal di Kota 

Metropolitan kedua di Surabaya dimana 

saat ini sudah sangat menjamur Kafe 

Kekinian  dan merek mendapatkan 

pengetahuan dari mengenai Kafe Kekinian 

dari teman yang ada di lingkungan mereka. 

Selanjutnya mereka mengobjektivasi 

kegiatan berkunjung ke Kafe Kekinian 

seperti apa yang mereka lihat dan ketahui 

di lingkungan mereka yang sudah biasa 

untuk nongkrong atau berkumpul di Kafe 

Kekinian dan melakukan hunting foto 

disana. Selanjutnya pada proses 

internalisasi, mereka mengembalikan 



semua apa yang mereka ketahui dan 

rasakan sesuai dengan kondisi mereka 

masing-masing, jika mereka yang 

memiliki pemasukan lebih banyak setiap 

bulannya maka akan lebih sering 

mengunjungi Kafe Kekinian namun yang 

tidak memiliki lebih banyak pemasukan 

maka akan membatasi pengeluaran dan 

kunjungannya di Kafe Kekinian.  

PENUTUP 

Perkembangan Kafe di Surabaya 

ini sudah sejak lama namun untuk 

beberapa tahun terakhir ini, Kafe sedang 

menyedot perhatian masyarakat Surabaya 

terlebih pada kalangan mahasiswa. Banyak 

dari artikel-artikel di internet yang 

membahas mengenai berbagai macam 

Kafe yang ada di Kota Surabaya. Belum 

lagi perkembangan Kafe yang dapat kita 

ketahui dari media sosial sehingga dapat 

kita pahami bahwa Kafe-kafe ini sedang 

kekinian pada masyarakat di Kota 

Surabaya.  

Pada penelitian ini, menggunakan 

pendekatan teori Kontruksi Sosial dari 

Peter L. Berger sebagai analisis penelitian 

yang mana untuk dapat mengetahui dan 

memahami realitas Kafe Kekinian bagi 

kalangan mahasiswa pada Komunitas 

Instameet maka perlu untuk menelusuri 

tiga tahapan dalam terbentuknya kontruksi 

sosial masyarakat yakni tahapan 

eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.  

Sehingga peneliti dapat menarik 

kesimpulan dalam beberapa preposisi, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Kontruksi sosial dari mahasiswa 

mengenai Kafe Kekinian yang ada 

di Kota Surabaya ini bermula dari 

kemunculan kafe-kafe pada 

beberapa tahun terakhir. Kafe-kafe 

ini disebut sebagai kafe kekinian 

dikarenakan kafe-kafe ini sedang 

populer saat ini atau dapat 

dikatakan sedang terkini di Kota 

Surabaya. Banyak dari mahasiswa 

mengetahui mengenai Kafe-kafe 

yang sedang kekinian ini dari 

internet dan media sosial. Para 

pemilik Kafe Kekinian memang 



memanfaatkan media sosial 

sebagai tempat untuk mengenalkan 

kafe miliknya atau dapat dipahami 

sebagai alat untuk branding kafe 

miliknya kepada masyarakat luas 

sehingga masyarakat dapat 

mengetahui, mengenal dan tertarik 

untuk mengunjungi kafe tersebut. 

2. Kontruksi sosial mahasiswa 

mengenai Kafe Kekinian cukup 

bervariasi jika dilihat dari latar 

belakang kehidupan sosial 

mahasiswa. Jika mahasiswa yang 

memiliki profesi sebagai fotografer 

untuk pekerjaan sampingannya 

maka akan mengkontruksi kafe 

kekinian sebagai tempat yang 

bagus untuk dijadikan background 

foto artinya mereka memiliki motif 

ekonomi ketika mengunjungi Kafe 

Kekinian. Jika mahasiswa yang 

tidak memiliki pekerjaan 

sampingan akan mengkontruksi 

kafe kekinian sebagai  tempat yang 

nyaman untuk dijadikan tempat 

berkumpul bersama teman-teman 

atau sebagai tempat nongkrong 

sehingga mereka dapat berinteraksi 

lebih intens dikarenakan Kafe 

Kekinian mencoba memberikan 

fasilitas yang terbaik kepada 

pengunjung dengan mengusung 

konsep yang berbeda-beda pada 

setiap Kafe dan kunjungan ke kafe 

kekinian ini menjadi gayahidup 

mahasiswa saat ini.  

3.  Selain itu, Konsumsi mahasiswa 

saat ini bukan lagi pada esensi 

makanan yang akan dimakan tetapi 

pada tempat yang akan dikunjungi. 

Dari penelitian ini dapat diketahui 

bahwa mahasiswa lebih melihat 

tempat yang akan dikunjungi lebih 

dahulu lalu baru melihat menu 

makanannya karna berbagai alasan 

seperti kenyamanan dan kesukaan 

mahasiswa untuk hunting foto 

ditempat-tempat yang 

instagramable. Namun, ada 

sebagian mahasiswa juga 



mengkontruksi bahwa Kafe 

Kekinian sebagai tempat yang 

cukup mahal bagi mahasiswa yang 

belum memiliki penghasilan 

sendiri, yang masih mengandalkan 

penghasilan dari orang tua 

dikarenakan harga menu makanan 

dan minumannya yang ditawarkan 

sedikit lebih mahal dari biasanya 

sehingga intensitas kunjungannya 

tidak bisa terlalu sering.
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