
BAB V 

KESIMPULAN dan SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Warung Kopi Bagong  

terkait dengan interaksi sosial yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN 

Tulungagung sebagai mana yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor faktor yang melatarbelakangi mahasiswa iain tulungagung 

adalah banyak mahasiswa yang menjadikan warung kopi sebagai 

tempat pertemuan dengan orang lain atau sekedar untuk nongkrong 

dan cocok untuk memperluas pergaulan. Warung kopi merupakan 

ruang publik yang sangat cocok digunakan masyarakat serta 

mahasiswa untuk berinteraksi sosial menyalurkan segala aspirasi 

dan inspirasi nya untuk tujuan demi kemajuan bersama. 

2. Minum kopi atau disingkat ngopi di warung kopi merupapakan 

kebiasaan mahasiswa Tulungagung, dimana mereka memanfaatkan 

waktunya untuk ngopi sembari berdiskusi dan berinteraksi dengan 

mahasiswa lainnya disela-sela waktu senggangnya. Ngopi 

diwarung kopi atau cafe sangat efektif dalam dalam membentuk 

suatu pola interaksi yang berbentuk petikaian, persaingan, dan 

sebuah kerjasama yang terjadi pada saat tertentu, dan interaksi 

tersebut dapat dibentuk oleh interaksi antara individu dengan 

individu, individu dengan kelompok, atauapun kelompok dengan 

kelompok. Ngopi di warung kopi memiliki efektivitas yang sangat 

berpengaruh dalam kehidupan belajar mahasiswa IAIN 

Tulungagung. Banyak mahasiswa ketika berada di warung kopi 

merasa ada sensasinya tersendiri, entah itu merasa lebih santai, seru 

dan mendapat suatu kesenangan tersendiri dari pada tempat lain. 

Minuman kopi juga dapat menimbulkan efek lebih santai dalam 



berpikir, jadi banyak mahasiswa yaang ingin menyelesaikan 

permasalahannya dengan pergi ke warung kopi, entah itu sendiri 

maupun bersama teman-temannya. Efektivitas ngopi juga dapat 

meningkatkan komunikasi masing masing individu yang 

berkunjung, karena warung kopi merupakan tempat berkumpulnya 

semua lapisan kalangan masyarakat, jika individu tersebut mau dan 

dapat bersosialisasi dengan orang lain. 

 

 

 

5.2.  Saran  

Setelah melakukan proses penelitian ini, peneliti memiliki beberapa 

saran terkait tentang perkembangan penelitian yang akan dilakukan 

selanjutnya harus dilakukan seperti apa. Saran ini dibuat untuk pembaca 

dan khususnya untuk peneliti sendiri, karena penelitian ini masih sangat 

memerlukan pembenahan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu bagi 

pihak-pihak yang akan melakukan penelitian terkait hal yang sama 

dengan peneliti ini supaya dapat bagi peneliti selanjutnya diharapkan 

menjadikan penelitian ini sebagi referensi untuk penelitian kedepannya. 

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki 

kesalahan-kesalahan yang ada di penelitian ini untuk kedepannya 

dan melakukan penelitian yang lebih baik lagi. Menjadikan 

penelitian ini sebagai referensi untuk terus mengikuti 

perkembangan gaya interaksi yang ada di masyarakat, sehimngga 

nantinya dapat menambah keilmuan yang lebih luas bagi peneliti. 

2. Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Tulungagung 

diharapkan dapat memanfaatkan warung kopi sebagai sarana 

berinteraksi sosial. Serta terus mengembangkan kemampuan 

sekecil apapun selama masa perkuliahan untuk dapat dijadikan 

sebagai skill individu masing-masing. Khususnya dalam bidang 

berinteraksi dengan semua tingkatan masyarakat untuk  mencari 



sarana alternatif untuk perkembangan kemampuan berinteraksi 

setelah lulus kuliah. 

3. Bagi peneliti yang akan meneliti tentang warung kopi ataupun 

tentang berinteraksi di warung kopi, diharapkan untuk memahami 

terlebih dahulu mengenai makna interaksi itu sendiri. Sehingga 

nantinya dapat memahami subjek penelitian dengan baik. 

 

  


