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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka peneliti akan 

memberikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah 

peneliti kemukakan pada awal penulisan. Adapun kesimpulan yang dapat 

peneliti kemukakan adalah sebagai berikut : hipotesis dari rumusan 

masalah pertama yaitu “terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara 

coffee shop terhadap minat belajar Mahasiswa PAI FTIK IAIN 

Tulungagung”, dengan uji SPSS uji T diperoleh keputusan nilai sig.(2-

tailed) adalah sebesar 0,000 yang berarti < 0,05, sedangkan nilai Thitung 

adalah -8,700 dan nilai Ttabel adalah 2,000 berdasarkan penghitungan df= n-

k yaitu 82-2 = 80, sehingga H0 ditolak Hi  diterima, dengan kesimpulan 

jawaban pada rumusan masalah 1 yaitu “adanya pengaruh coffee shop 

terhadap minat belajar mahasiswa PAI FTIK IAIN Tulungagung”. Dari 

hasil ini dapat disimpulkan bahwa antara 2 variabel ini saling 

mempengaruhi satu sama lain, jadi dengan adanya coffee shop berdampak 

bagi mahasiswa terhadap minat belajarnya. Namun, karena nilai Thitung  

adalah -8,700 berarti arah pengaruhnya adalah negatif. Dengan kata lain, 

semakin sering mahasiswa mengunjungi coffee shop, maka minat belajar 

mereka akan semakin rendah.  
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Hipotesis dari rumusan masalah kedua yaitu “terdapat pengaruh negatif 

yang signifikan antara coffee shop terhadap motivasi belajar Mahasiswa 

PAI FTIK IAIN Tulungagung”, dengan uji SPSS uji T diperoleh 

keputusan nilai sig.(2-tailed) adalah sebesar 0,000 yang berarti < 0,05, 

sedangkan nilai Thitung adalah -10,625 dan nilai Ttabel adalah 2,000 

berdasarkan penghitungan df= n-k yaitu 82-2 = 80, sehingga H0 ditolak Hi  

diterima dengan kesimpulan jawaban pada rumusan masalah 2 yaitu 

“adanya pengaruh coffee shop  terhadap motivasi belajar mahasiswa PAI 

FTIK IAIN Tulungagung”. Namun, karena nilai Thitung  adalah -10,625 

berarti arah pengaruhnya adalah negatif. Dengan kata lain, semakin sering 

mahasiswa mengunjungi coffee shop, maka motivasi belajar mereka akan 

semakin rendah.  

Hipotesis dari rumusan masalah ketiga yaitu “terdapat pengaruh negatif 

yang signifikan antara coffee shop terhadap minat dan motivasi belajar 

Mahasiswa PAI FTIK IAIN Tulungagung”, dengan uji SPSS uji canonical 

diperoleh keputusan : 

1. Semua variabel dependent dan variabel independent memiliki 

hubungan yang signifikan, dengan kata lain terdapat hubungan antara 

Y1 dan Y2 dengan X. 

2. Variabel independent memiliki hubungan yang sangat tinggi dengan 

nilai 1,00000 dengan Y1 dengan nilai 0,99354 dan Y2 dengan nilai 

0,91665. 
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Jadi, antara teori dengan hasil uji SPSS diperoleh kecocokan. Semua 

hipotesis diterima (H0 ditolak Hi diterima). Dengan kata lain terdapat 

pengaruh antara coffee shop terhadap minat belajar, coffee shop terhadap 

motivasi belajar, serta coffee shop terhadap minat dan motivasi belajar, 

dengan arah pengaruh yang negatif.  

Selama masa pandemi ini tidak dapat dipungkiri selain terdapat pengaruh 

negatif berdasarkan hasil penelitian diatas, terdapat pula pengaruh positif 

selama mengunjungi coffee shop. Mereka memanfaatkan coffee shop untuk 

mencari Wifi dalam mengerjakan tugas kuliah, apalagi selama masa 

pandemi membutuhkan jaringan internet yang banyak. Dengan syarat 

mereka memanfaatkan waktu dengan baik untuk hal yang bermanfaat.  

 

B. Saran  

1. Bagi Lembaga IAIN Tulungagung 

 Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi IAIN Tulungagung 

sebagai pandangan bahwa coffee shop  memiliki dampak yang kurang 

baik bagi dunia pendidikan mahasiswa. Sehingga dosen dapat 

mengarahkan kepada lingkungan sosial yang lebih baik selain di coffee 

shop kepada mahasiswa. 

2. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa diharapkan dapat memilih tempat dan waktu yang baik 

ketika mengunjungi coffee shop, dikarenakan berdasarkan penelitian 

ini terdapat pengaruh negatif yang signifikan dalam pengaruhnya bagi 
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dunia pendidikan mahasiswa. Jadi, sudah sewajarnya bagi mereka agar 

tidak salah dalam memilih pergaulan dan juga lingkungan. Serta 

membatasi kegiatan yang kurang bermanfaat dengan me-manage 

waktu dengan baik. 

 

3. Bagi Calon Peneliti 

  Diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan referensi untuk 

penelitian lanjutan. Calon peneliti juga harus jeli dalam melihat fakta 

lingkungan yang ada ketika akan melakukan penelitian agar 

penelitiannya dapat bermanfaat bagi yang lainnya.  


