
BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab IV maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Alasan mahasiswa pergi hangout dikarenakan banyaknya kehadiran 

kafe di kota Medan salah satunya di Komplek MMTC Pancing Medan. 

Maraknya kafe-kafe tersebut telah membuat para mahasiswa-

mahasiswi untuk mencari tahu apa saja yang ada dikafe tersebut. 

Hangout telah menjadi sebuah kebutuhan pada saat ini. Disamping itu, 

kesibukan di kampus juga menjadi salah satu faktor pendorong bagi 

mahasiswa untuk pergi hangout. Kebanyakan diantaranya mahasiswa 

rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk sekedar duduk di kafe 

dengan menikmati makanan maupun minuman untuk melepaskan 

sejenak kegiatan di kampus.  

2. Aktifitas atau kegiatan yang sering terjadi ketika mahasiswa hangout 

adalah adanya interaksi yang tercipta antara mahasiswa yang satu 

dengan yang lainnya. Biasanya perbincangan yang kerap berlangsung 

akan mengalir apa adanya seperti tentang tugas kuliah dikampus, acara 

hari jadi ulangtahun maupun hari jadi yang lainnya, masalah pacar, dan 
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kegiatan-kegiatan lainnya yang menurut mahasiswa itu penting untuk 

dibahas yang kerap sekali akan mengundang tawa diantara mereka. 

Selain itu pemanfaatan wifi dari kafe dan menghubungkannya ke 

media sosial yang mereka miliki sambil menikmati makanan maupun 

minuman yang telah mereka pesan.  

3. Alasan mahasiswa menjadikan hangout sebagai gaya hidup karena 

adanya dorongan dari orang lain yang membuat mahasiswa itu sendiri 

untuk mengikutinya. Makan dikafe akan terlihat lebih berkelas bila 

dibandingkan dengan makan di warung. Mahasiswa ingin 

dipersepsikan oleh orang lain sehingga gaya hidup sangat berkaitan 

dengan bagaimana mahasiswa itu sendiri membentuk image dimata 

orang lain sesuai dengan status sosial yang telah dicapainya. Untuk 

merefleksikan image inilah, dibutuhkan simbol-simbol status tertentu, 

yang sangat berperan dalam mempengaruhi perilaku konsumsinya. 

Simbol-simbol yang dimaksud merupakan media sosial. Melalui media 

sosial lah mahasiswa memberitahukan kegiatan dan aktivitas mereka 

kepada orang banyak sehingga secara tidak sengaja mereka akan 

mendapatkan penghargaan dari orang banyak.  

5.2 Saran  

1. Kepada mahasiswa disarankan agar lebih mengurangi waktu 

kegiatan hangout yaitu dengan tetap mengutamakan kuliah, 

memanfaatkan waktu sebaik mungkin karena pada umumnya 
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jika mahasiswa sering hangout maka kewajiban sebagai 

mahasiswa akan sering terkendala dan disamping itu ketika 

mahasiswa telah hangout maka akan membutuhkan yang lebih 

banyak biaya. 

2. Kepada orangtua disarankan agar tetap melakukan pengawasan 

terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anaknya terlebih kepada 

orangtua yang jauh dari anaknya yang tidak dapat memantau 

kegiatan anaknya setiap saat yaitu dengan cara sering 

berkomunikasi dengan anak untuk sekedar menanyakan kabar 

dan yang lebih utama yaitu masalah perkembangan kuliah 

anaknya sendiri. 

 


