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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan informan, maka penulis 

menarik kesimpulan, yaitu: 

1. Ngopi  di kalangan aktivis mahasiswa kini telah menjadi kebiasaan ataupun 

juga habitus, dikarenakan mudahnya dijumpai pada kalangan ini di warung 

kopi dan intensitas minum kopi mereka yang dilakukan setiap hari. 

2. Ada beberapa alasan yang membuat ngopi  menjadi habitus pada kalangan 

aktivis mahasiswa, yaitu: pengaruh teman, kebiasaan yang terbawa dari 

keluarga sejak kecil, pergaulan, rasa suntuk dan kebutuhan untuk bisa 

nongkrong  dan  ngobrol sama teman.  

3. Faktor keturunan atau tradisi di dalam keluarga merupakan alasan yang lebih 

mendekatkan terjadinya habitus ngopi di kalangan aktivis mahasiswa Unimed. 

Dikarenakan pembentukan habitus itu, telah dibatinkan sejak kecil, dan 

menjadi aktivitas yang dilakukan setiap hari di dalam lingkungan keluarga. 

4. Aktivis mahasiswa Unimed menikmati ngopi sebagai media mereka dalam 

berinteraksi,ngobrol serta berdiskusi di dalam kalangan aktivisnya. 

5. Dengan kebiasaan ngopi para aktivis mahasiswa mendapatkan manfaat yang 

mereka rasakan dengan meminum kopi, antara lain dengan ngopi dapat 

terjalinnya komunikasi yang baik dikarenakan ngopi telah menjadi media
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6.  untuk berkomunikasi, selain itu dengan ngopi menjadi insom, pelepas rasa 

suntuk dan nyaman. Ngopi  juga bermanfaat untuk mendapatkan ide-ide 

sehingga ini dimanfaatkan untuk kegiatan berdiskusi. 

7. Selain meminum kopi, warung kopi menjadi tempat dilakukannya  berbagai 

aktivitas yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa. Sebagai aktivis mahasiswa 

yang berada dalam bagian organisasi, tentu saja dibutuhkan waktu diskusi, 

kegiatan ini mereka lakukan di warung kopi. Selain itu yang mereka lakukan 

di warung kopi adalah berbagi cerita satu sama lain. Warung kopi yang 

memiliki fasilitas free Wi-Fi menjadi salah satu daya tarik pengunjung, 

sehingga kegiatan yang biasa mereka lakukan di warung kopi, yakni 

menggunakan gadget sambil menikmati Wi-Fi agar bisa mengakses informasi 

yang mereka butuhkan. Pemanfaatan Wi-Fi ini sangat membantu dalam 

pengerjaan tugas para mahasiswa.  

 

1.2 Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Sebaiknya tetap dipertahankan meracik kopi secara konvensional, agar tetap 

terasa khas rasa kopi tersebut. 

2. Untuk para pemilik warung kopi, sebaiknya tetap mempertahankan produk 

kopi lokal. 
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3. Untuk para aktivis mahasiswa, teruslah menggambarkan citra yang baik 

selayaknya yang telah di labelkan menjadi mahasiswa yang besar 

pengaruhnya di dalam dan di luar lingkungan kampus. Dikarenakan aktivis 

mahasiswa besar perannya menjadi agent of change. 

4. Untuk di lingkungan Universitas, sebaiknya memfasilitasi organisasi serta 

mengembangkan organisasi tersebut, dikarenakan dari organisasilah 

mahasiswa akan tumbuh menjadi agen perubahan yang secara utuh. 

Organisasi akan menciptakan mahasiswa yang mengerti, memahami dunia di 

dalam dan di luar kampus. 

5. Meskipun dalam penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, 

diharapkan dalam penelitian ini bisa menjadi pemicu ataupun referensi di 

penelitian selanjutnya. 

6. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat memperdalam mengenai 

kebiasaan ataupun habitus ngopi yang kini telah menjadi trend di kalangan 

mahasiswa 

 

 

 


