
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan, setiap pengunjung Terrace Jogja memiliki alasan masing-masing yang 

mendorong mereka untuk datang ke hiburan malam. Dalam penelitiannya, 

peneliti memilih tiga objek yang memiliki status sosial yang berbeda-beda yang 

mana kurang lebih sudah mewakili setiap pengunjung yang ada di Terrace Jogja. 

Sebagai tempat hiburan malam, Terrace Jogja berusaha untuk menyediakan 

semua hal yang diperlukan maupun di inginkan oleh setiap pengunjungnya, baik 

itu merupakan hiburan yang berbentuk musik, minuman, pelayanan yang 

membuat setiap pengunjungnya nyaman dan ingin kembali lagi kesana. Setiap 

pengunjung memiliki kebutuhan dan keinginannya sendiri, hal tersebut muncul 

dari kegiataan dan aktivitasnya sehari-hari dimana aktivitas tersebut 

menimbulkan rasa jenuh dan stres, dari kejenuhan tersebut biasanya seorang 

individu membutuhkan suatu hiburan dan mereka cenderung memilih sesuatu 

yang instan seperti tempat hiburan malam. Walaupun setiap pengunjung tidak 

semuanya memiliki motivasi yang sama karena ada juga pengunjung yang 

memiliki alasan untuk mencari uang atau hanya sekedar bertemu teman dan 

meningkatkan eksistensi dirinya.   



Dari alasan-alasan tersebutlah masyarakat perkotaan terbiasa untuk datang 

kehiburan malam, kebiasaan yang sudah dilakukan sehari-hari tersebut 

membentuk sebuah gaya hidup baru di masyarakat. Dari penjelasan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa Terrace jogja sebagai tempat usaha yang berbentuk 

hiburan malam berahasil memanfaatkan kesempatan di lingkungan masyarakat 

perkotaan yang rentan terhadap tingkat stres dan jenuh. Dari hal tersebutlah 

semakin banyak orang yang datang mengunjungi tempat hiburan malam dan 

secara tidak sadar itu sudah menjadi suatu kebutuhan hidup mereka yang mana 

kebutuhan tersebutlah yang melandasi motivasi dan gaya hidup setiap 

pengunjung yang datang. 

5.2 Saran 

Berdasarkan temuan peneliti selama melakukan penelitian dilapangan maka 

peneliti dapat memberikan beberapa saran yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pertama, saran untuk orang yang ingin datang ke hiburan malam, karena 

peneliti melihat sendiri banyak sekali orang-orang yang datang ke kota dan 

mempunyai keinginan untuk datang ke hiburan malam. Peneliti menyarankan 

bagi para perempuan untuk tidak datang sendirian kesana, karena sangat 

berbahaya untuk para perempuan jika datang sendirian tanpa teman laki-laki.  

Dan untuk para pemula sebaiknya memilih tempat hiburan malam yang cocok 

untuk para pemula karena tidak semua tempat hiburan sama, jadi pilihlah 

tempat hiburan yang aman dan bertanggung jawab terhadap pengunjungnya. 



2. Kedua, saran untuk para pengunjung hiburan malam untuk lebih menjaga 

pola tidur dan mengontrol diri dari hal-hal negatif yang ada di hiburan malam, 

jangan sampai melupakan tujuan awal untuk datang ke sana, jangan sampai 

kita terlena dengan dunia malam yang menyebabkan terhambatnya aktivitas 

sehari-hari kita. Karena seharusnya tempat hiburan malam adalah sebagai 

tempat hiburan agar kita tidak terlalu stres dan bisa menjalani aktivitas 

dengan lebih baik dan juga menjadi orang yang lebih sukses. 

  


