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ABSTRACT

INTENSITY VISIT CAFE ON STUDENT ACHIEVEMENT

By

SUHENDRA AGUSTI ARI SANDI

This study aimed to determine the effect of Intensity visit to Cafe on student

achievement. The method used is explanatory research using quantitative

approach and to test the Chi-squre. Data collection techniques in this research is to

spread out questionnaires to 60 respondents. These results indicate that the

majority of respondents who have very frequent visits to the intensity of the cafe it

will affect the learning achievement in view of the Grade Point will decline.

While respondents have a rare intensity it has no effect on learning achievement.

Which can be seen from the Grade Point before and after a visit to the cafe

decline.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Intensitas berkunjung 

ke Cafe terhadap prestasi belajar mahasiswa. Metode yang digunakan adalah 

penelitian eksplanatoris dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan 

melakukan uji Chi-squre. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

dengan menyebar kuisioner kepada 60 responden. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahawa sebagian besar responden yang memiliki intensitas sangat sering 

berkunjung ke cafe maka akan berpengaruh terhadap prestasi belajar yang di lihat 

dari IP (indeks prestasi) akan mengalami penurunan. Sedangkan responden yang 

memiliki intensitas jarang maka tidak akan berpengaruh terhadap prestasi belajar. 

Dimana dapat dilihat dari IP (indeks prestasi) sebelum dan sesudah berkunjung ke 

cafe yang terjadi penurunan. 

 

Kata kunci : Intensitas, Cafe, Prestasi Belajar 
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I. PENDAHULUAN

A . Latar Belakang Masalah

Setiap masyarakat dalam kehidupannya pasti akan senantiasa mengalami

perubahan, walaupun ruang lingkup perubahan tersebut tidak terlalu luas.

Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat seperti perubahan pada

nilai-nilai sosial, norma sosial, pola-pola perilaku, susunan lembaga

kemasyarakatan, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya

pasti akan menimbulkan perubahan di dalam masyarakat. Disamping itu,

kebutuhan ataupun kepentingan masyarakat senantiasa berkembang terus dan

semakin pesat, sehingga diperlukan perubahan agar kebutuhan maupun

kepentingan tersebut dapat dipenuhi secara wajar.

Menurut Gillin dan Gillin (dalam buku Seorjono Soekanto 1990:263) perubahan-

perubahan sosial sebagai suatu variasi cara-cara hidup yang telah diterima, baik

karena perubahan-perubahan keadaan geografis, kebudayaan material, komposisi

penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi maupun penemuan-penemuan

baru dalam masyarakat. Adanya modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan

sosial yang terjadi  secara nyata di dalam masyarakat (Soerjono Sukanto 1990:

304) yang di sadari atau tidak telah terjadi di dalam masyarakat indonesia.

Menuru Wilbert E Moore (1965: 129) modernisasi adalah suatu transformasi total
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kehidupan bersama yang tradisional atau pra-modern dalam arti teknologi serta

organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri Negara

Barat yang stabil.

Seiring dengan pesatnya arus Globalisasi yang menjadikan Modernisasi semakin

menjamur, banyak berbagai bentuk Modernisasi bermunculan. Salah satu bentuk

modernisasi yaitu banyak munculnya Cafe-cafe sebagai tempat berkumpul yang

nyaman untuk melepaskan penat dari rutinitas sehari-hari. Berbagai kalangan

beramai-ramai datang ke Cafe terutama kaum muda. Namun, dengan adanya

modernisasi tersebut seakan menghipnotis dan membius semua orang terutama

para pelajar dan mahasiswa untuk mendatangi Cafe-cafe, ditambah lagi saat ini

banyak Cafe yang menyediakan fasilitas-fasilitas yang tidak membosankan, dan

memberikan kepuasan bagi pengunjungnya dengan memberikan desain interior

cafe yang unik dan bertema, WIFI, live musik, games, Spot berfoto yang bagus

dan lainnya sehingga semakin menarik dan membuat pengunjungnya betah untuk

berlama-lama berada dicafe tersebut.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Cafe adalah tempat minum kopi

yang pengunjungnya dihibur dengan musik dimana pengunjungnya dapat

memesan minuman, seperti kopi, teh, bir, dan kue-kue. Istilah Cafe paling umum

dijumpai di Negara Perancis yang kemudian diadopsi oleh kota-kota di Inggris

pada akhir abad ke-19. Istilah kafe (café)berasal dari kata coffee yang berarti kopi.

Kafe merupakan tempat yang cocok untuk bersantai, melepas kepenatan, serta

bertemu dengan kerabat (Damayanti Laksmi, 2006). Jadi dapat di katakan tujuan

utama di buatnya cafe adalah tempat untuk bersantai dan meminum berbagai jenis
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minuman serta makanan-makanan ringan dan kue. Cafe telah menjadi fenomena

atau malah mungkin budaya baru yang menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Berkurangnya ruang publik yang nyaman dan fleksibel membuat cafe menjadi

ruang alternatif yang perlahan menjadi pilihan utama untuk berinteraksi dan

bersosialisasi baik bersama keluarga maupun teman-teman. Termasuk bagi

kalangan mahasiswa, cafe telah menjadi tempat pilihan mengisi waktu. Tak heran

jika saat ini banyak cafe yang bermunculan di sekitar kampus bahkan tidak jarang

di dalam lingkungan kampus itu sendiri. Dengan banyaknya cafe-cafe

bermunculan dangan gaya dan konsep serta fasilitas yang berbeda maka akan

semakin menarik banyak kaum muda dan mahasiswa untuk datang ke cafe-cafe

tersebut lebih sering lagi, sehingga kaum muda terutama mahasiswa akan lupa

akan tugas-tugas kuliahnya yang akan berdampak pada penurunan prestasi belajar

mahasiswa terutama dengan nilai-nilainya. Menurut Sumadi Suryabrata (1998)

Prestasi Belajar adalah nilai sebagai rumusan yang diberikan guru bidang studi

mengenai kemajuan atau prestasi belajar selama masa tertentu. Sedangkan

menurut WS. Winkel,(1989) Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang

ditampakkan oleh siswa berdasarkan kemampuan internal yang diperoleh

sesuai dengan tujuan instruksional. Jadi dapat di sumpulkan bahwa prestasi

belajar adalah hasil serta nilai yang di dapat oleh individu melalui proses belajar.

Namun tidak semua mahasiswa terpacu untuk mengejar prestasi, banyak

mahasiwa yang hanya memiliki hobi bermain-main sehingga munculah istilah

mahasiwa gaul yang suka bersantai-santai, jalan-jalan, aktif di sosial media dan

menghabiskan waktu hanya untuk prilaku yang bersifat menghambur-hamburkan

uang atau konsumtif mereka tidak terlalu mementingkan nilai (IPK) yang paling
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penting adalah bersenang-senang terutama di cafe-cafe yang menurut mereka

terkenal, bagus serta mahal karena mereka dapat berfoto-foto dan mengakses

internet gratis. Begitu juga dalam perkuliahan mereka hanya bermain handphone,

berbincang-bincang dengan teman dan duduk-duduk di kantin-kantin kampus.

Di Bandar Lampung sendiri banyak sekali Cafe-cafe yang bermunculan terutama

di kawasan yang banyak terdapat pelajar atau kawasan pendidikan seperti di

sepanjang jalan Zainal Abidin Pagar Alam yang berdasarkan Peraturan Daerah

(Perda) Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 jelas dan tegas bahwa sepanjang

jalan Zainal Abidin Pagar Alam sebagai kawasan pendidikan. Namun dengan

maraknya cafe-cafe yang banyak bermunculan di kawasan pendidikan akan

berdampak terhadap prestasi belajar mahasiswa di mana mahasiswa lebih banyak

tertarik untuk sekedar bercengkraman bersama teman-teman di cafe-cafe daripada

mengikuti perkuliahan (membolos) dan akan berimbas pada prestasi belajar

mahasiswa apalagi dengan adanya cafe-cafe yang jaraknya sangat dekat maka

akan mempermudah mahasiswa untuk pergi ke cafe tersebut, serta di tambah

dengan WIFI gratis maka akan banyak menarik minat mahasiswa. Selain itu

dengan adanya cafe-cafe di dekat kawasan pendidikan maka mahasiswa akan

lebih sering datang ditambah dengan jarak dan harga yang tergolong murah, yang

sesuai dengan uang yang di miliki mahasiswa menjadikan mereka betah dan

memiliki intensitas yang tinggi untuk sekedar datang dan duduk-duduk bersama

kelompok teman. dapat dilihat dari tabel berikut ini bagaimana nilai mahasiswa

terjadi penurunan pada saat sebelum dan sesudah mengenal cafe.
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Berdasarkan hasil pengamatan data berikut adalah nilai mahasiswa berdasarkan

intensitas berkunjung ke cafe yaitu:

Tabel 1. Nilai mahasiswa FISIP Universitas Lampung Program S1 berdasarkan
jurusan dan intensitas berkunjung ke cafe

No. Mahasiswa Nilai 1 (sebelum
mengenal cafe))

Nilai 2 (sesudah
mengenal cafe)

Intensitas berkunjung
ke Cafe (dalam 1
minggu)

1 MH1 3,86 3,19 5-6 kali
2 MH2 3,72 3,63 2-0 kali
3 MH3 3,50 3,44 3-4 kali
4 MH4 3,93 2,31 5-6 kali
5 MH5 3,50 2,19 5-6 kali

Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2016

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa nilai keseluruhan mahasiswa

mengalami penurunan terutama dengan mahasiswa yang memiliki intensitas yang

tergolong sangat sering yaitu 5-6 kali (dalam 1 minggu) mengunjungi cafe.

Sehingga dalam hal ini mahasiswa yang tergolong memiliki intensitas sangat

sering pergi ke cafe maka akan megalami penurunan nilai, jadi dari hasil

pengamatan intensitas berkunjung ke cafe memiliki pengaruh terhadap prestasi

belajar mahasiswa karena semakin sering seorang mahasiswa datang ke cafe maka

akan mempengaruhi nilai di mana pada tabel di atas di sajikan nilai 1 dan 2 yang

berupa nilai sesudah dan sebelum menunjungi cafe yang menunjukan penurunan

nilai.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian apakah mahasiwa yang memiliki intensitas yang tergolong sering

mengunjungi cafe akan berdampak pada prestasi belajar mereka di lihat dari nilai-

nilai dalam perkuliahan dan menungkannya kedalam skripsi yang berjudul

“Pengaruh Intensitas Berkunjung Ke Cafe Tergadap Perestasi Belajar Mahasiswa”
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B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka pokok masalah yang akan diteliti dari penelitian

ini adalah:

1. Seberapa sering intensitas berkunjung ke cafe mahasiswa.

2. Seberapa tinggi prestasi belajar mahasiswa.

3. Apakah ada pengaruh antara intensitas belajar dan prestasi mahasiswa

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah tersebut diatas, maka

tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh antara intensitas berkunjung ke cafe terhadap

prestasi belajar mahasiswa.

2. Untuk mengetahui apakah intensitas berkunjung ke cafe yang tinggi memiliki

pengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa.

3. Memperoleh informasi apakah semakin sering mahasiswa melakukan

kunjungan maka akan berpengaruh terhadap nilai (IPK).

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis ingin menemukan bahwa manfaat penelitian ini

adalah:

1. Manfaat akademis, merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1

di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta untuk memperkaya khasanah

ilmu pengetahuan.
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2. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam

menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam peningkatan pretasi

belajar mahasiswa.

3. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

tambahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang bermaksud

melakukan penelitian terhadap kebiasaan atau trend yang terjadi di era

modern dimana salah satu bentuknya adalah kebiasaan mengunjungi cafe.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Intensitas Berkunjung

1. Pengertian Intensitas

Menurut bahasa, intensitas berasal dari bahasa Inggris yaitu Intensity yang

berarti: kemampuan, kekuatan, gigih atau kehebatan. Intensitas juga

diartikan sebagai kata sifat dalam kamus ilmiah popular dengan kata intensif

yang berarti : (secara) sunguh-sungguh, tekun, giat, sedangkan pengertian

intensity (intensitas) menurut kamus Psikologi ialah kekuatan yang

mendukung suatu pendapat atau suatu sikap (Adi dk, 2001). Sedangkan

menutrut Nurkholif Hazim (1991), bahwa: “Intensitas adalah kebulatan

tenaga yang dikerahkan untuk suatu usaha”. Jadi intensitas secara sederhana

dapat dirumuskan sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan

penuh semangat untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) Intensitas adalah di mana keadaan tingkatan atau

suatu ukuran yang dapat mempresentasikan suatu keadaan dalam kategori-

kategori tertentu agar menemukan suatu kesimpulan berdasarkan

intensitasnya (sering atau tidaknya). Selain itu menurut Chaplin (2009)

intensitas juga bisa diartikan dengan kekuatan yang mendukung suatu

pendapat atau sikap. Menurut Arthur S. Reber dan Emily S. Reber,

intensitas (intensity) ialah kekuatan dari perilaku yang dipancarkan.
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Berdasarkan pengertian diatas, intensitas adalah keadaan di mana memiliki

tingkatan dan ukuran (sering atau tidaknya) serta dapat diartikan sebagai

seberapa besar respon individu atas suatu stimulus yang diberikan

kepadanya ataupun seberapa sering melakukan suatu tingkah laku. Selain itu

intensitas juga dapat di artikan sebagai kekuatan atau kedalaman sikap

terhadap sesuatu. Dalam penelitian ini, istilah intensitas diartikan sebagai

seberapa sering seseorang melakukan suatu kegiatan yang biasanya di ukur

dengan satuan- satuan tertentu.

2. Berkunjung Ke Cafe

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Berkunjung adalah tengok-

menengok, dengan kata lain berkunjung adalah orang yang pergi ke suatu

tempat dengan tujuan tertentu untuk melihat, ataupun melakukan suatu

kegiatan di tempat yang dituju. Jadi dapat di simpulkan bahwa berkunjung

adalah suatu kegiatan di mana seseorang atau sekelompok orang pergi ke

suatu tempat untuk sekedar melihat-lihat maupun melakukan hal-hal tertentu

seperti makan, membeli pakaian ataupun hanya sekedar melepas kejenuhan.

Seseorang yang berkunjung kesuatu tempat biasanya memiliki pertimbangan

mengapa memilih tempat tersebut untuk di kunjungi, seperti lokasi, harga

yang terjangkau, fasilitas yang lengkap, dan memberikan suasana baru bagi

seorang pengunjung.

Sedangkan pengunjung (Visitor) itu sendiri menurut U.N Confrence on

Interest Travel and Tourism di Roma 1963 dalam Irawan (2010),

menggunakan istilah pengunjung (visitor) untuk setiap orang yang datang ke
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suatu negara yang bukan tempat tinggalnya yang biasa untuk keperluan apa

saja, selain melakukan perjalanan yang digaji.

B. Cafe

1. Pengertian Cafe

Menurut Sugiato (dalam Dewi, 2013) Cafe adalah suatu usaha di bidang

makanan yang dikelola secara komersial yang menawarkan pada para tamu

makanan atau makanan kecil dengan pelayanan dalam suasana tidak formal

tanpa diikuti suatu aturan atau pelayanan yang baku (sebagaimana sebuah

exlusive dinning room), jenis-jenis makanan atau harganya lebih murah

karena biasanya beroperasi selama 24 jam, dengan demikian dapat dipastikan

sebuah caffe akan tetap buka ketika restoran-restoran lainnya sudah tutup.

Menurut Marsum dalam Dewi (2013) Cafe adalah tempat untuk makan dan

minum sajian cepat saji dan menyuguhkan suasanan santai atau tidak resmi,

selain itu juga merupakan suatu tipe dari restoran yang biasanya menyediakan

tempat duduk didalam dan diluar restoran. Kebanyakan Cafe tidak

menyajikan makanan berat namun lebih berfokus pada menu makanan ringan

seperti kue, roti, sup, dan minuman. Cafe pertama kali muncul di daerah

barat. Di beberapa Negara, cafe dapat menyerupai resto, menawarkan aneka

makanan berat. Bagian terpenting dari sebuah coffeehouse dari awal mulanya

adalah fungsi sosialnya, tersedianya tempat dimana orang-orang pergi untuk

berkumpul, bercengkraman, menulis, membaca, bermain atau ketika

menghabiskan waktu baik dalam kelompok/secara individu. Cafe berasal dari

kata Prancis yaitu cafe yang berarti coffee, dalam Bahasa Indonesia yaitu kopi
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atau coffeehouse dalam Bahasa Indonesia adalah kedai kopi, istilah ini

muncul pada abad ke-18 di Inggris. Pada awalnya cafe hanya berfungsi

sebagai kedai kopi, tetapi sesuai dengan perkembangan jaman cafe telah

memiliki banyak konsep, diantaranya sebagai tempat menikmati

hidangan/dinner, cafe otomotif disediakan bagi komunitas penggemar dunia

otomotif, sampai pada cyber cafe atau cafe yang menyediakan fasilitas

jaringan on-line/internet bagi konsumennya (Damayanti, 2006). Namun pada

saat ini cafe telah berubah fungsi dan memberikan fasilitas yang sangat baik

seperti Live Music , Internet, dan fasilitas nyaman lainnya yang membuat para

pengunjung cafe betah berlama-lama.

Dari pengertian di atas dapat disumpulkan bahwa cafe adalah tempat makan

atau kedai kopi yang menyajikan berbagai jenis minuman dan makanan-

makanan ringan dengan suasana yang santai dan di lengkapi berbagai fasilitas

seperti musik dan internet yang membuat pengunjung cafe merasa nyaman

dan betah untuk datang dan duduk berlama-lama.

2. Sejarah Cafe

Catatan sejarah awal tentang tempat publik yang menyajikan kopi adalah

pada tahun 1475. Kiva Han adalah nama Coffee Shop (Cafe) pertama yang

berlokasi di Constantinopel di Turki (sekarang Istanbul). Kopi adalah produk

penting pada saat itu. Di Turki pada waktu itu adalah legal bagi seorang

wanita dapat menuntut cerai suaminya jika suaminya itu tidak dapat

menyuplai cukup kopi. Kopi Turki disajikan sangat kental, hitam dan tak

disaring.
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Sedangkan ide untuk menambah cita rasa kopi dengan cream dan pemanis,

menjadi trend di Eropa sekitar tahun 1529, setelah Kopi shop pertama di

Eropa didirikan. Kota Vienna pernah diinvasi oleh pasukan Turki, yang

meninggalkan berkarung-karung kopi ketika mereka kalah dan kemudian

melarikan diri dari kota itu. Franz Georg Kolschitzky mengklaim kopi

tersebut sebagai rampasan perang, dan membuka sebuah Coffee Shop.

Sebenarnya, Georg pernah tinggal di Turki dan merupakan satu-satunya

orang yang mengetahui nilai sesungguhnya dari biji-bijian kopi. Georg

mendapat ide untuk menyaring kopi dan memperhalus cita rasa minuman

kopi dengan susu dan gula. Minuman ini dengan cepat menjadi sangat

digemari, dan ketika Coffee Shop (Cafe) juga mulai menjual kue-kue manis

dan penganan yang lain. Keberadaan kopi terus menyebar, dengan Coffee

Shop (Cafe) pertama dibuka di daratan Britania pada tahun 1652. Meskipun

popularitasnya terus bertambah di Eropa, ide membuka Coffee Shop sampai

di Inggris langsung dari Turki. Pedagang Inggris yang meniagakan barang-

barang Turki (termasuk kopi) memiliki dua orang pelayan yang kemudian

memisahkan diri, untuk masuk ke bisnis mereka sendiri. Coffee Shop "The

Turk's Head akhirnya lahir.

Di Coffee Shop Inggris-lah, istilah kata "tips" pertama kali digunakan yang

artinya gratifikasi. Sebuah toples dengan tulisan "Guna menjamin servis yang

cepat" diletakkan di meja counter. Orang-orang memasukkan koin tips ke

toples itu untuk dapat dilayani dengan cepat. Orang Inggris menamakan

Coffee Shop mereka "penny university" (Universitas Duit) karena harga kopi

yang memang mahal waktu itu dan banyaknya bisnis kelas atas didirikan di
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sini. Pada kenyataannya, sebuah Coffee Shop kecil yang dijalankan oleh

Edward Lloyd pada tahun 1668 adalah contoh sejati, sampai sekarang bisnis

tersebut masih berjalan sebagai perusahaan insuransi Lloyd’s of London. Dari

Inggris, ide ini terus tersebar di Eropa. Italia di tahun 1654 dan kemudian

Paris di tahun 1672, sedangkan Jerman mendirikan Coffee Shop pertama di

tahun 1673. Ketika masa kolonialisasi Amerika, Coffee Shop secara cepat

ikut menyebar. Aturan Coffee Shop di Amerika sama dengan kedai-kedai di

Inggris: tempat berkumpulnya komunitas bisnis. The Tontine Line Coffee

House (1792) di New York adalah lokasi asli New York Stock Exchange,

karena dari dulu sangat banyak kegiatan bisnis dijalankan di sini. Sampai saat

itu, Coffee Shop masih menyajikan kopi seduh tradisional. Kemudian

muncullah espresso. Pada tahun 1946, Gaggia menciptakan mesin membuat

espresso komersil yang jauh lebih mudah dan aman digunakan dibandingkan

model-model awal. Coffee Shop Gaggia, di Italia, adalah lokasi pertama yang

menggunakan mesin ini dan menawarkan espresso disamping kopi seduh

tradisional. Di indonesia sendiri banyak Coffee shop atau Cafe yang

merupakan Frinchise dari negara-negara di eropa seperti Dunkin Donuts,

Starbucks dan lain-lain.

3. Jenis-jenis Restoran (Cafe)

Menurut  Marsum (1994) Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang

diorganisasi secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan yang baik

kepada semua tamunya baik berupa makan dan minum. Selain itu Marsum

membagi restoran ke dalam 9 tipe berbeda, yaitu:
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a. Table D’ hote Restaurant adalah suatu restoran yang khusus menjual

makanan menu table d’ hote, dimana restoran ini menyediakan menu

makanan yang lengkap,mulai dari hidangan pembuka sampai dengan

hidangan penutup. Menu setiap hidangan telah ditentukan harganya

masing-masing, dengan harga yang bervariasi dari tiap menu yang

disajikan.

b. Coffee Shop atau Brasserie adalah suatu restoran yang biasanya ada

pada sebuah hotel, dimana menyediakan berbagai macam menu bagi

setiap tamu yang ada, baik menu makan pagi, makan siang dan makan

malam. Hal ini dimaksudkan agar tamu hotel tidak perlu pergi ke luar

hotel untuk mencari makan, dimana di dalam hotel telah tersedia tempat

makan yang biasanya penyajiannya dalam bentuk prasmanan secara

cepat dan tentunya dengan harga yang relatif murah.

c. Cafetaria atau Café adalah suatu restoran kecil yang mengutamakan

penjualan cake (kue-kue), sandwich (roti isi), kopi dan teh. Cafe ini

biasanya di desain secara apik, agar bisa dijadikan tempat yang nyaman

untuk ngobrol, nogkrong bahkan dijadikan tempat untuk membicarakan

bisnis. Selain itu, ada tambahan hiburan menarik seperti musik yang

disediakan cafe tersebut agar menambah daya tarik bagi para

pengunjung.

d. Canteen atau Kantin adalah suatu restoran yang biasanya terdapat

pada sebuah gedung kantor, pabrik atau sekolah. Layaknya seperti

restoran lainnya, kantin juga menyajikan menu yang cukup lengkap dan
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tentunya dengan harga yang cukup murah dibandingkan dengan

restoran besar lainnya.

e. Dining Room, adalah suatu restoran yang biasanya terdapat pada

sebuah hotel kecil (motel), merupakan tempat yang tidak lebih

ekonomis dari pada tempat makan biasa lainnya. Kelebihan lain dari

Dining Room ini yaitu tempat makan tidak hanya disediakan bagi para

tamu yang sedang menginap di motel tersebut saja, tetapi juga terbuka

bagi para tamu dari luar yang ingin menikmati menu makanan yang ada

di motel tersebut.

f. Inn Tavern adalah suatu restoran yang tidak berada dalam suatu

kawasan tertentu, melainkan dikelola oleh perorangan sebagai suatu

usaha. Tentu harga makanan disini lebih relatif murah dibandingkan

dengan restoran lainnya.

g. Pizzeria adalah suatu restoran yang didirikan khusus untuk menjual

Pizza. Restoran ini sangat tepat bagi para pecinta makanan khas italia

seperti Pizza, Spagheti, dan makanan khas italia lainnya.

h. Speciality Restaurant adalah suatu restoran yang khusus menyediakan

makanan khas dari suatu negara, suasana dan dekorasinya juga

disesuaikan dengan ciri dari suatu negara tersebut. Selain itu, pelayanan

yang disediakan berdasarkan tata cara negara tempat asal makanan

spesial tersebut. Contohnya restoran cina, dimana di restoran ini hanya

menyediakan berbagai macam makanan khas dari negara China saja,
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suasana restoran dan para pelayannya juga disesuaikan dengan negara

Cina. Selain restoran cina masih banyak lagi restoran dari negara

lainnya seperti Jepang, India, Italia dan sebagainya.

i. Familly Type Restaurant adalah suatu restoran sederhana yang

dikhususkan bagi tamu rombongan suatu keluarga, restoran ini juga

menghidangkan makanan dan minuman dengan harga yang tidak

mahal. Selain itu, restoran tipe ini sangat cocok untuk acara kumpul dan

bercengkrama bersama keluarga besar.

C. Perestasi Belajar

1. Pengertian Prestasi Belajar

Menurut Tirtonegoro (1984 : 4) Dalam Azhar (2012), mengemukakan bahwa

Prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan

dalam bentuk symbol angka, huruf maupun kalimat yang dapat

mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak didik dalam periode

tertentu. Sedangkan menurut Partini (1980 : 49), “Prestasi belajar adalah hasil

yang dicapai oleh seseorang dalam kegiatan belajar”. Sejalan dengan

pendapat dicapai oleh seseorang dalam kegiatan belajar”. Sejalan dengan

pendapat itu Sunarya (1983 : 4) menyatakan “Prestasi belajar merupakan

perubahan tingkah laku yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan

psikomotorik yang merupakan ukuran keberhasilan siswa.

Menurut WS Winkel (1989) prestasi belajar adalah keberhasilan usaha yang

dicapai seseorang setelah memperoleh pengalaman belajar atau mempelajari

sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: penguasaan
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pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran,

lazimnya ditunjukan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh

guru. Menurut Djalal (2001) "prestasi belajar siswa adalah gambaran

kemampuan siswa yang diperoleh dari hasil penilaian proses belajar siswa

dalam mencapai tujuan pengajaran".

Hamalik (2001) berpendapat bahwa prestasi belajar adalah perubahan sikap

dan tingkah laku setelah menerima pelajaran atau setelah mempelajari

sesuatu. Menurut Benyamin S. Bloom (dalam Yudi, 2012), prestasi belajar

merupakan hasil perubahan perilaku yang meliputi tiga ranah kognitif terdiri

atas: pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.

Sedangkan Saifudin Azwar (2012) mengatakan prestasi belajar merupakan

dapat dioperasionalkan dalam bentuk indikator-indikator berupa nilai raport,

indeks prestasi studi, angka kelulusan dan predikat keberhasilan.

Menurut Ahmadi (Dalam Yudi, 2012), menjelaskan Pengertian Prestasi

Belajar sebagai berikut: Secara teori bila sesuatu kegiatan dapat memuaskan

suatu kebutuhan, maka ada kecenderungan besar untuk mengulanginya.

Sumber penguat belajar dapat secara ekstrinsik (nilai, pengakuan,

penghargaan) dan dapat secara ekstrinsik (kegairahan untuk menyelidiki,

mengartikan situasi). Disamping itu siswa memerlukan dan harus menerima

umpan balik secara langsung derajat sukses pelaksanaan tugas (nilai

raport/nilai test).

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian prestasi belajar ialah

hasil usaha bekerja atau belajar yang menunjukan ukuran kecakapan yang
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dicapai dalam bentuk nilai. Sedangkan prestasi belajar hasil usaha belajar

yang berupa nilai-nilai sebagai ukuran kecakapan dari usaha belajar yang

telah dicapai seseorang, prestasi belajar ditunjukan dengan jumlah nilai raport

atau test nilai sumatif. Belajar dapat membawa suatu perubahan pada individu

yang belajar. Perubahan ini merupakan pengalaman tingkah laku dari yang

kurang baik menjadi lebih baik. Pengalaman dalam belajar merupakan

pengalaman yang dituju pada hasil yang akan dicapai siswa dalam proses

belajar di sekolah. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai(dilakukan,

dekerjakan), dalam hal ini prestasi belajar merupakan hasil pekerjaan, hasil

penciptaan oleh seseorang yang diperoleh dengan ketelitian kerja serta

perjuangan yang membutuhkan pikiran.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa prestasi belajar yang

dicapai oleh siswa dengan melibatkan seluruh potensi yang dimilikinya

setelah siswa itu melakukan kegiatan belajar. Pencapaian hasil belajar

tersebut dapat diketahui dengan megadakan penilaian tes hasil belajar.

Penilaian diadakan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah berhasil

mengikuti pelajaran yang diberikan oleh dosen. Di samping itu dosen dapat

mengetahui sejauh mana keberhasilan dosen dalam proses belajar mengajar di

sekolah. Sejalan dengan prestasi belajar, maka dapat diartikan bahwa prestasi

belajar adalah nilai yang dipreoleh siswa setelah melibatkan secara

langsung/aktif seluruh potensi yang dimilikinya baik aspek kognitif

(pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotor(keterampilan) dalam proses

belajar mengajar. Prestasi Belajar adalah suatu hasil yang dicapai setelah ia
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melalui suatu proses belajar yang berwujud angka simbol-simbol yang

menyatakan kemampuan siswa dalam suatu materi pelajaran tertentu.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar

Menurut Ahmadi dan Supriyanto (1990), prestasi belajar dipengaruhi oleh

banyak faktor antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Dan untuk lebih

jelasnya akan diuraikan sebagai berikut: Yang tergolong faktor internal

adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang terdiri dari:

a. Faktor jasmaniah

Yaitu faktor yang sifatnya bawaan atau yang diperoleh, misalnya

penglihatan, pendengaran dan struktur tubuh. Faktor jasmaniyah ini sangat

mempengaruhi di dalam menentukan prestasi belajar siswa karena belajar

di butuhkan jasmani yang sehat, dengan jasmani yang sehat siswa akan

mudah untuk menrima atau memahami pembelajaran yang di sampaikan

guru dengan baik,sehingga prestsi yang di capai juga meningkat.

b. Faktor Psikologis terdiri atas:

1) Faktor intelektif yang meliputi kecerdasan dan kecapakan yang dimiliki

2) Faktor non-intelektif yang meliputi unsur kepribadian, emosi, minat,

dan motivasi.

Berikut ini yang tergolong faktor eksternal adalah:

a. Faktor sosial yang terdiri atas:

1) Lingkungan keluarga

2) Lingkungan sekolah

3) Lingkungan masyarakat

4) Lingkungan kelompok
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b. Faktor budaya seperti adat istiadat, dan kesenian

Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung ataupun tidak

langsung dalam mencapai prestasi belajar. Dan sebagaimana dijelaskan

dimuka bahwa prestasi belajar adalah suatu hasil yang dicapai siswa

melalui proses belajar yang berwujud angka atau simbol yang menyatakan

kemampuan siswa dalam suatu materi pelajaran tertentu.

Di dalam proses belajar itupun ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Faktor Stimulus Belajar

Yang dimaksudkan dengan stimulus belajar disini yaitu segala hal diluar

individu untuk mengadakan reaksi atau perbuatan belajar stimulus dalam

hal ini mencakup material, penguasaan serta suasana lingkungan eksternal

yang harus diterima dan dipelajari oleh siswa.

b. Faktor-faktor Metode Belajar

Metode mengajar yang dipakai oleh guru sangat mempengaruhi metode

balajar yang dipakai oleh siswa. Dengan perkataan lain, metode yang

dipakai oleh guru menimbulkan perbedaan bagi proses belajar.

c. Faktor-faktor individual

Faktor indivual ini sangat besar pengaruhnya terhadap belajar seseorang.

Adapun faktor individual ini menyangkut hal sebagai berikut:Motivasi,

motivasi yang berhubungan dengan kebutuhan, motif dan tujuan, sanga

mempengaruhi kegiatan dan hasil belajar, motivasi adalah penting bagi

proses belajar, karena motivasi menggerakkan organisme, mengarahkan

tindakan serta memilih tujuan belajar yang dirasa paling berguna bagi

kehidupan individu.
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Pendapat sama dikemukakan oleh Soeryabrata (1969) yang mengatakan

bahwa secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi belajar

siswa, yaitu:

a. Faktor internal, meliputi :

1) Faktor fisiologis, yaitu berhubungan dengan keadaan fisik khususnya

penglihatan dan pendengaran.

2) Faktor psikologis, yaitu menyangkut faktor non-fisik, seperti minat,

emosi, motivasi, intelegensi, bakat, dan sikap.

b. Faktor eksternal, meliputi:

1) Lingkungan keluarga, yaitu menyangkut status sosial ekonomi

keluarga, pendidikan, perhatian orang tua, dan suasana hubungan

antara anggota keluarga.

2) Lingkungan sekolah, yaitu menyangkut sarana dan prasarana,

kompetensi guru, siswa, kurikulum, dan kualitas proses belajar

mengajar.

3) Lingkungan masyarakat, yaitu menyangkut sosial budayadan

partisipasi pendidikan.

Setelah diketahui dari bermacam-macam prestasi belajar, dan faktor-faktor belajar

yang mempengaruhi siswa maka dapat disimpulkan bahwa siswa masing-masing

memunyai cara belajar dan sifat yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang

mereka masing-masing dan tentunya akan mengakibatkan prestasi belajar yang

diperoleh mereka berbeda-beda.
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Dalam penelitian ini berkunjung ke cafe merupakan faktor individual dimana

menyangkut motivasi yang berhungungan dengan kebutuhan serta faktor eksternal

yaitu lingkungan kampus dan lingkungan masyarakat. Dimana teman kampus dan

masyarakat yang ada di sekitar adalah faktor yang mempengaruhi individu dalam

mengunjungi cafe karena suatu trend dapat dikatakan cepat sekali menular karena

individu melihat kebiasaan orang-orang yang ada di sekitarnya kemudian mau

ataupun tidak maka akan meniru dan proses peniruan ini akan menjadi kebiasaan.

D. Mahasiswa

1. Pengertian Mahasiswa

Mahasiswa adalah status yang disandang oleh seseorang karena hubungannya

dengan perguruan tinggi yang diharapkan dapat menjadi calon-calon

intelektual. Atau bisa juga definisikan bahwa mahasiswa adalah orang yang

menuntut ilmu atau belajar di perguruan tinggi, baik itu di universitas, institut

ataupun akademi. Mahasiswa menurut Knopfemacher dalam Suwono (1978)

adalah merupakan insan-insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya

dengan perguruan tinggi, dididik dan di harapkan menjadi calon – calon

intelektual yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan

tinggi dengan batas usia sekitar 18 – 30 tahun. Sedangkan pengertian

mahasiswa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), mahasiswa ialah

pelajar perguruan tinggi. Didalam struktur pendidikan Indonesia,mahasiswa

menduduki jenjang satuan pendidikan tertinggi di antara yang lain.
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Dari pendapat para ahli maka dapat di simpulkan bahwa mahasiswa adalah

seorang calon sarjana yang sedang menuntut ilmu dan di harapkan dapat

memberikan dampak positif serta perubahan ke arah yang lebih baik.

2. Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Unila

Menurut Peraturan Akademik dan Tata Pergaulan Warga Universitas Lampung

(2013) bahwa:

a. Penilaian hasil belajar hanya dapat dilakukan oleh dosen yang mengajar

mata kuliah tersebut dengan ketentuan bahwa persyaratan jumlah tatap

muka telah terpenuhi.

b. Kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa program pascasarjana/

sarjana/profesi/diploma dinilai secara berkala berdasarkan hasil ujian,

pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.

c. Penilaian mata kuliah dilakukan dalam bentuk kuis, tugas terstruktur, ujian

praktikum, ujian tengah semester (UTS), dan UAS.

d. Penilaian tugas tersetruktur dilakukan terhadap berbagai bentuk tugas di

luar jam kuliah.

e. Pengamatan dalam kelas dapat dilakukan terhadap kemampuan mahasiswa

dalam mengemukakan pertanyaan dan pendapat serta jawaban

pertanyaan.

f. Kuis, UTS, dan UAS dilaksanakan secara tertulis: ujian praktikum dapat

dilaksanakan secara tertulis atau demonstrasi sedangkan ujian

skripsi/tesis/desertasi dilskukan secara lisan. Ujian pada program studi

Pendidikan Kedokteran dilakukan secara khusus.
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g. Ujian kualifikasi untuk program doktor dapat dilakukan setelah mahasiswa

menempuh minimum 80% perkuliahan dengan indeks prestasi

kumulatif(IPK) setidak-tidaknya 3.00 .

h. Ujian susulan hanya di perkenankan bagi mahasiswa yang mempunyai

alasan yang sah.

i. Berkas ujian mata kuliah dan berbagai tugas terstruktur yang telah dinilai

dan menjadi bahan penelitian harus dikembalikan 1(satu) minggu setelah

ujian dan penyerahan tugas.

j. Seluruh hasil penelitian harus di umumkan seminggu setelah ujian

diselenggarakan untuk dicek kebenarannya oleh mahasiswa peserta

kuliah.

k. Mahasiswa dapat memperbaiki nilai dengan membawa bukti-bukti berupa

berkas ujian dalam jangka waktu 3(tiga) hari setelah diumumkan.

3. Sistem Penilaian

Menurut Peraturan Akademik dan Tata Pergaulan Warga Universitas Lampung

(2013) yang dimuat dalam pasal 20 bahwa:

a. Penilaian hasil belajar untuk mahasiswa program pascasarjana/serjana/

profesi/diploma dinyatakan dengan huruf mutu dan angka mutu A (4), B+

(3,5), B (3), C+ (2,5), C (2), D (1), dan E (0).

b. Konversi angka nilai akhir bersekala 100 menjadi huruf mutu dapat

dilakukan dengan penilaian acuan patokan (PAP) atau penilaian relatif

(menggunakan penilaian acuan normal atau cara ranting dan daun).

c. Dalam PAP, konveksi angka kehuruf mutu adalah sebagai berikut:
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Tabel 2. Konversi Nilai Akhir ke Huruf Mutu

Nilai Akhir (0-100) Huruf Mutu Angka Mutu Status Penilaian
Program Pascasarjana

≥ 80 A 4,0 Lulus
75 - < 80 B+ 3,5 Lulus
70 - <75 B 3,0 Lulus
65 - <70 C+ 2,5 Lulus Bersyarat*
55 - <65 C 2,0 Lulus Bersyarat*
50 - <55 D 1,0 Tidak Lulus

<50 E 0,0 Tidak Lulus
Program Sarjana/Profesi/Diploma

≥76 A 4,0 Lulus
71-- <76 B+ 3,5 Lulus
66--<71 B 3,0 Lulus
61--<66 C+ 2,5 Lulus
56--<61 C 2,0 Lulus
50--<56 D 1,0 Lulus Bersyarat**

<50 E 0,0 Tidak Lulus

Sumber: Peraturan Akademik dan Tata Pergaulan Warga Universitas Lampung
2013

Keterangan:

* mahasiwa program pascasarjana dinyatakan lulus bila memiliki IPK minimum

3,0 dengan jumlah nilai C maksimum 2 (dua).

** mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus bila memiliki IPK minimum 2,0

tanpa memperhatikan jumlah nilai D.

Namun pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah mahasiswa FISIP

Universitas Lampung Program Sarjana dan Diploma.

4. Indeks Prestasi

Menurut Peraturan Akademik dan Tata Pergaulan Warga Universitas Lampung

(2013) yang dimuat dalam pasal 21 bahwa:
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a. Hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi (IP)

terdiri atas indeks prestasi sementara (IPS) yang menunjukan IP pada satu

semester tertentu dan IPK yang menunjukan IP pada akhir studi.

b. Indeks prestasi adalah jumlah hasil perkalian antara SKS dangan angka

mutu setiap mata kuliah dengan jumlah seluruh SKS yang telah diambil.

Baik lulus maupun tidak lulus.

c. Indeks prestasi dinyatakan dengan penulisan dalam 3 digit dengan 2

desimal.

E. Kerangka Pikir

Mahasiswa yang di sebut-sebut sebagai agen perubahan dan sebagai tonggak

kemajuan suatu bangsa seharusnya dapat mencerminkannya dalam kehidupan

sehari-hari, namun dengan seiring arus modenisasi banyak sekali pengaruh-

pengaruh yang membuat mahasiswa melupakan kewajibannya, di antaranya

adalah cafe-cafe yang sengaja di rancang khusus untuk memberikan pelayanan

yang nyaman dan membuat para mahasiswa betah berlama-lama berada di tempat

tersebut.

Intensitas berkunjung ke cafe(X) dapat di katagorikan ke dalam tiga tingkatan

yaitu sangat sering (di mana mahasiswa dalam satu minggu dapat 6-4 kali

berkunjung ke cafe), sering dan jarang. Apakah akan berpengaruh terkadap nilai

mahasiswa(Y) yang di tunjukan dengan IPK yang di golongkan menjadi tiga yaitu

tinggi (>3,00- 4,00) , sedang ( >2,00- 3,00), dan rendah (2,00 – 0,00). Jadi dalam

penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pengaruh antara X dan Y, dan

dapat di gambarkan sebagai berikut:
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F. Hipotesis

Ho` : Tidak ada pengaruh antara Intensitas Berkunjung ke Cafe terhadap

prestasi belajar mahasiswa.

Hi : Ada pengaruh antara Intensitas Berkunjung ke Cafe terhadap prestasi

belajar mahasiswa.

(X)

Intensitas berkunjung ke cafe

(Dalam 1 minggu)

1. Sangat Sering( 7 – 6 kali)
2. Sering (5 – 3 kali)
3. Jarang ( 2- 1 kali)

(Y)

Prestasi belajar mahasiswa (IPK)

1. Rendah ( <2,00 – 0,00)
2. Sedang (>2,00- 3,00)
3. Tinggi ( >3,00- 4,00)

Mahasiswa



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode Penelitian Kuantitatif, sebagaimana dikemukana oleh Sugiyono (2009:14)

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Emzir

(2009:28), pendekatan Kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang secara

primer menggunakan paradigma postpositivist dalam mengembangkan ilmu

pengetahuan (seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel,

hipotesis, dan pertanyaan spesifik, menggunakan pengukuran dan observasi, serta

pengujian teori), menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survei

yang memerlukan data statistik. Sehingga dalam penelitian kuantitatif, sesuai

dengan namanya banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan

data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya

(Arikunto:2006).

Tipe penelitian ini adalah kuantitatif eksplanatoris, yaitu untuk memperoleh

kejelasan atau menjelaskan suatu fenomena, menjelaskan hubungan dan menguji

hubungan antar variable yang diteliti. Penelitian eksplanasi ini dilakukan untuk
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menguji hipotesis dengan statistik korelasional untuk generalisasi data sample

pada populasi dengan menarik sample random dari suatu populasi yang diteliti.

Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian yang tepat menurut peneliti, karena

peneliti ini akan menggambarkan metode secara rinci apakah ada pengaruh dari

intensitas berkunjung ke cafe terhadap prestasi belajar mahasiswa.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di lakukan di Cafe-cafe yang ada di sepanjang kawasan

pendidikan dan cafe-cafe yang banyak di kunjungi para pelajar yaitu di Dunkin

Donut, Warung Nongkrong, dan KFC Cofee. Ketiga cafe tersebut di pilih karena

berdasarkan kreteria, di mana dekat dengan lokasi kampus dan kawasan

pendidikan serta Cafe-cafe tersebut tidak pernah sepi dari pengunjung yang

kebanyakan mahasiswa sehingga peneliti tertarik untuk meneliti ketiga cafe

tersebut.

C. Definisi Konseptual

Definisi konseptual menurut Singarimbun dan Effendi (2001 : 121) adalah

pemukiman dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk

mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Adapun definisi konseptual dalam

penelitian ini adalah :

1. Intensitas Berkunjung ke Cafe (X)

Akibat dari intensitas atau kebiasaan mahasiswa yang berkunjung ke cafe

maka dapat berdampak positif dan negatif bagi mahasiswa tersebut dimana
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preoses mengunjungi cafe tersebut memiliki tujuan atau motif yang berbeda-

beda seperti rapat, reunian, dan mengerjakan tugas (positif) ataupun hanya

sekedar nongkrong, internetan, dan makan-makan.

2. Perestasi Belajar Mahasiswa (Y)

Prestasi belajar yang dibuktikan dengan IP mahasiswa apakah ada faktor yang

mempengaruhi naik turunya prestasi mahasiswa atau karena faktor individu

dan trend di kalangan mahasiswa dan akan berpengaruh terhadap prestasi

belajar.

D. Definisi Operasional

Nasir (1998 :152) berpendapat bahwa definisi operasional adalah suatu definisi

yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau

menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang

diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Adapun definisi opersional dalam

penelitian ini adalah :

1. Intensitas Berkunjung ke Cafe(X) Indikatornya adalah

Sangat Sering (6 – 7 kali/ minggu)

Sering (5 – 4 kali/minggu)

Jarang (1-2 kali/minggu)

2. Prestasi Belajar Mahasiswa (Y) Indikatornya adalah IPK

Rendah  (<2,00- 0,00)

Sedang ( >2,00- 3,00)

Tinggi (>3,00 – 4,00)
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E. Sample dan Populasi

1. Populasi

Menurut Singarimbun dan Effendi (1989:42) Populasi adalah jumlah

keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Dalam penelitian

ini yang menjadi populasi adalah pengunjung cafe yang tercatat sebagai

mahasiswa S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

yang terdiri dari jurusan Sosiologi, Ilmu Pemerintahan, Administrasi Negara,

Administrasi Bisnis, Ilmu Komunikasi, dan Hubungan Internasional. Yang

kedua adalah mahasiswa tersebut minimal duduk di semester 3 sampai

dengan 8. Yang ketiga minimal telah melakukan kunjungan ke cafe tersebut

selama 1 sampai dengan 2 bulan terakhir.

2. Sampel

Teknik sampling adalah cara pengambilan sampel dari suatu populasi.

Menurut Mohammad Ali (1987:62) sampel merupakan sebagian besar yang

diambil dari keseluruhan objek penelitian yang dianggap mewakili populasi

dan pengambilannya menggunakan teknik tertentu. Adapun sampel pada

penelitian ini adalah Sampel dalam penelitian ini diambil dengan

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu cara penentuan sampel

dengan pertimbangan tertentu. Menentukan besarnya sampel, peneliti

berpedoman pada pendapat Notoatmodjo yaitu pengambilam sample

penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi

atau ciri-ciri yang sudah diketahui ( Notoatmodjo : 2010) .
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Proposive Sampling juga disebut Judgmental Sampling, yaitu pengambilan

sample berdasarkan “Penelitian”( Judgment) penelitian mengenai siapa-siapa

saja yang pantas (memenuhi syarat) untuk dijadikan sample. Olehkarenanya

agar tidak sangat Subjektif, penelitian harus punya latar belakang

penegetahuan tertentu mengenai sample yang dimaksut ( tentu juga

populasinya) agar benar-benar bisa mendapat sample yang sesuai dengan

persyaratan atau tujuan penelitian ( memperoleh data yang akurat).

Berdasarkan pendapat diatas, maka jumlah sampel dari penelitian ini adalah

sebanyak 60 orang di mana disetiap jurusan diambil 10 orang yang memenuhi

syarat sebagai sample.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar-benar akurat dan sesuai dengan apa yang

diharapkan, maka penelitian ini menggunakan teknik pengmpulan data sebagai

berikut:

1. Kuesioner

Yaitu teknik pengmpulan data dengan menggunakan daftar isian atau daftar

pertanyaan tertulis yang telah disiapkan dan disusun sedemikian rupa

sehingga responden tinggal mengisi dan menandainya dengan cepat. Adapun

tujuannya adalah:

a. Untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

b. Untuk memperoleh reabilitas dan validitas setinggi-tingginya.
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2. Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan mencari literatur dan refensi dari buku-buku

bacaan yang mengandung teori, keterangan atau laporan yang berhubungan

dengan penelitian ini (Singarimbun dan Effendi 1989:147).

G. Teknik Pengolahan Data

1. Tahap Editing

Pada tahap ini data yang dapat diperiksa kembali apakah ada kesalahan

dalam melakukan pengisian yang tidak lengkap atau tidak jelas.Dalam

tahap ini penulis melakukan pengecekan terhadap kuesioner yang telah

diisi oleh para responden untuk menyeleksi apakah kuesioner tersebut diisi

dengan benar atau tidak oleh responden secara asal-asalan, sehingga

kuesioner yang tidak sesuai tersebut tidak digunakan dalam hasil

penelitian.

2. Tahap Koding

Tahap mengklasifikasikan jawaban-jawaban yang diberikan oleh

responden menurut jenis pertanyaan kuesioner dengan memberikan kode

tertentu pada setiap jawaban.Setelah penulisan melakukan pengecekan

terhadap kuesioner kemudian penulisan memberikan kode buat masing-

masing pertanyaan yang ada didalam kuesioner tersebut.

3. Tahap Tabulating

Pada tahap ini hasil kuesioner dimasukkan kedalam table dan kemudian

diinterpretasikan. Dalam tahap ini setelah kuesioner selesai diberikan
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kode maka kuesioner tersebut disajikan didalam bentuk table dengan

menggunakan kode-kode yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian isi

dari table tersebut diinterpretasikan atau dijelaskan dalam bentuk

kalimat agar lebih mudah untuk dipahami oleh para pembaca.

4. Tahap Interpretasi

Tahap ini dari penelitian yang berupa data yang diinterpretasikan agar

lebih mudah dipahami dan kemudian dilakukan penarikan

kesimpulan.Dalam tahap ini, setelah data-data tersebut selesai dijadikan

table dan dihitung menggunakan SPSS kemudian penulisan

menginterpretasikan hasil table dan perhitungan tersebut dan mengmbil

kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah taknik analisis

kuantitatif. Adapun metode statistik yang digunakan adalah:

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas instrument penelitian digunakan untuk mengetahui tingkat

kesahihan atau kevalidan kuesioner penelitian. Pengujian validitas

dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi product moment. Setelah

perhitungan per item pertanyaan dengan menggunakan rumus korelasi

Product moment diperoleh (r-hitung) maka angka korelasi yang diperoleh

harus dibandingkan dengan angka kritik table korelasi nilai r (r-table). Jika

nilai hitung product moment lebih kecil atau di bawah angka kritik table
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korelasi nilai r maka pertanyaan tersebut tidak valid. Sebaliknya jika nilai

hitung product moment lebih besar atau diatas angka kritik table korelasi

nilai r maka pertanyaan tersebut valid (Singarimbun dan Efendi,

1989:137).

Penguji validitas instrument penelitian dilakukan dengan menggunakan

rumus korelasi product moment, pengujian ini dilakukan untuk

menunjukkan sejauh mana alat pengukuran itu dapat mengukur apa yang

ingin diukur. Jadi umtuk dikatakan valid, suatu kuisioner tersebut harus

mampu mengungkapkan sesuatu yang dapat diukur (Singarimbun,

1991:124). Rumusa yang digunakan yaitu:

Keterangan:

Ryx : Koefisien Korelasi.

x : Skor pernyataan ke-n.

y : Skor total.

b. Uji Reliabilitas

Uji reabilitas menunjuk pada suatu pngertian bahwa suatu instrument cukup

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengmpulan data karena

instrument sudah baik.Instrument yang sudah baik tidak bersifat tendensus

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu.

Instrument yang sudah dapat dipercaya, yang reliable akan menghasilkan

data yang dapat dipercaya juga. Apabila data yang terkumpul memang benar
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atau sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kalipun akan sama.

Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu (instrument).

Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan (Arikuntoro,

1998:154). Untuk mencari realibilitas keseluruhan item adalah dengan

mengkoreksi angka korelasi yang diperoleh dengan memasukkannya dalam

rumus Koefisien Alfa (Croncbach).Instrument penelitian dikatakan

memenuhi syarat jika koefisien alfa.r-table, lalu diinterpretasikan pada table

interpretasi nilai r.

Untuk menguji reliabilitas peneliti menggunakan koefisien relibilitas alpha

dengan rumus alpha cronbach sebagai berikut:

Keterangan:

= nilai realibilitas

K = jumlah item pertanyaan

= Nilai Variasi masing – masing item

= Varians total

Langkah untuk menguji validitas dan reliabilitas yaitu:

1. Jika corrected item total correlation > r table, maka variable tersebut

valid.

2. Jika alpha > 0,7 maka alat ukur dinyatakan reliable, dan sebaliknya

apabila alpha < 0,7 maka alat ukur dinyatakan tidak reliable (Sugiyono,

2002:109).
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2. Skala Pengukuran

Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan metode pengukuran Chi Squre(Uji

kai kuadrat) (dilambangkan dengan "χ2" dari huruf Yunani "Chi" dilafalkan

"Kai") digunakan untuk menguji dua kelompok data baik variabel independen

maupun dependennya berbentuk kategorik atau dapat juga dikatakan sebagai

uji proporsi untuk dua peristiwa atau lebih, sehingga datanya bersifat diskrit.

Dasar uji kai kuadrat itu sendiri adalah membandingkan perbedaan frekuensi

hasil.

Uji Kai Kuadrat dapat digunakan untuk menguji :

1. Uji χ2 untuk ada tidaknya hubungan antara dua variabel (Independency

test)

2. Uji χ2 untuk homogenitas antar- sub kelompok (Homogenity test)

3. Uji χ2 untuk Bentuk Distribusi (Goodness of Fit)

Sebagai rumus dasar dari uji Kai Kuadrat adalah :

Keterangan:

O = Frekuensi Hasil observasi (Pengamatan )

E = Frekuensi Expected ( harapan)

Nilai E = df = (b – 1) ( k – 1)  b = Jumlah Baris, k = Jumlah Kolom
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3. Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk menguji hubungan kedua variabel, maka diuji dengan

menggunakan t-hitung yang rumusannya sebagai berikut:

Keterangan:

t = statistic t

r = koefisien korelasi

n = banyaknya sample

n – 2 = derajat bebas

Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-

hitung dan t-tabel pada taraf signifikan 95%, ketentuan yang dipakai dalam

perbandingan ini adalah sebagai berikut:

Jika nilai t-hitung > t-tabel dengan taraf signifikan 95%, maka koefisien

korelasinya signifikan yang berarti hipotesisnya diterima.

Jika nilai t-hitung < t-tabel dengan taraf signifikan 95%, maka koefisien

korelasinya tidak signifikan yang berarti hipotesisnya ditolak.

Di dalam pengujian hipotesis, penulis menggunakan perhitungan SPSS untuk

mengetahui tingkat hubungan antara variabel dan mengetahui nilai t-hitungan

dari variabel-variabel tersebut.



IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

1. KFC

Pada tanggal 9 september 1890 harland sanders lahir. ketika usianya 6

tahun ayahnya meninggal, ibunya bekerja, sanders menjadi kepala rumah

tangga di usianya 8 tahun, sanders kecil sudah menjadi ahli memasak,

sanders keluar sekolah sejak dia masih muda. banyak profesi yang di

tekuninya seperti petani, pemadam kebakaran, tentara, agen asuransi,

sampai menjadi anggota sekolah penerbangan pada tahun 1930. Sanders

mulai memasak ayam untuk pelancong yang beristirahat di corbin,

kentucky dan pada tahun 1939 harland sanders menyempurnakan resep

ayam original dengan 11 macam rempah dan menggunakan metode yang

unik untuk mempertahankan rasa ayam, dia mendapatkan pengharagaan

kentucky colonel dari gurbernur kentucky atas jasanya memperkaya

khazanah masakan Amerika.

Di  tahun 50an colonel sanders melakukan perjalanan keliling amerika

dan kanada dengan mobil dari restoran ke restoran menawarkan waralaba

bisnis ayamnya, di tahun 1994 secara resmi kfc membuka restoran yang ke

9000 di dunia di Shanghai China.
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Singkatan KFC adalah Kentucky Fried Chicken yang artinya ayam goreng

dari kentucky(negara bagian amerika) hampir semua orang di Indonesia

pernah mampir di gerai ayam goreng asal Amerika tersebut, bahkan

mungkin sudah hafal rasanya bagi mereka yang sangat gemar dan hobi

menyantap sajian tersebut. Ternyata ayam goreng produk Amerika ini

memiliki sejarah panjang sehingga menjadi salah satu resep kesukaan

masyarakat dunia. Selain itu unit restoran Kentucky Fried Chicken

menjadi salah satu penguasa pangsa pasar dengan menguasai 40% pangsa

untuk kategori junk food restaurant. Brand KFC memang sangat familiar

di telinga orang Indonesia, karena kecenderungan orang Indonesia yang

sangat hobi mengkonsumsi salah satu jenis junk food ini. Dulu sebelum

muncul singkatan merek KFC, banyak orang-orang menyingkat nama

restoran junk food ini hanya dengan sebutan Kentucky untuk

mempermudah berkomunikasi dengan orang lain jika mereka ingin pergi

ke restoran tersebut. Restoran yang berdiri pertama kalinya di Corbin,

Kentucky Amerika Utara pada tahun 1939 ini menyimpan banyak cerita

menarik pada awal berdirinya. Kolonel Harland Sanders sang empunya

restoran harus berjuang mati-matian menawarkan resepnya ke seluruh

rumah makan hingga ditolak 1000 kali dan pada giliran menawarkan resep

ke rumah makan yang ke 1008, sang dewi fortuna berpihak pada beliau.

Itulah titik awal keberhasilan Kentucky Fried Chicken hingga saat ini.

Sebagai salah satu restoran junk food yang terkenal di seantero negeri,

KFC merubah jenis usahanya menjadi bisnis waralaba di tahun 1952 dan

pada 17 Maret 1966 KFC berhasil mendaftarkan usahanya menjadi
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perusahaan terbuka di bursa saham, dan perusahaan KFC mulai saat itu

mulai gencar menjalankan bisnis ayam goreng menjadi suatu bisnis besar

yang memberikan profit yang sangat besar dengan melakukan promosi dan

pemasaran melalui berbagai strategi.Walaupun bisnis KFC sangat

berkembang pesat tetapi ibarat tiada gading yang tak retak, muncul banyak

protes dan kritikan atas bisnis ayam goreng ini. Sebelum mengiklankan

brandnya dengan merek dagang KFC, Kentucky Fried Chicken mendapat

kecaman keras dari berbagai kalangan kritikus karena penggunaan kata

Fried berkonotasi negative dan menunjukkan bahwa segala jenis makanan

yang digoreng bukanlah makanan yang sehat untuk dikonsumsi dan

memunculkan berbagai kemungkinan atas efek-efek buruk bagi kesehatan

manusia di masa mendatang. Tidak hanya itu kata ‘Fried’ juga dituding

memunculkan pernyataan yang terkesan ‘abuse’ terhadap hewan. Muncul

demo di mana-mana menentang keberadaan KFC karena KFC tidak

menciptakan menu masakan yang sehat dan bergizi selain itu proses

penggorengan ayamnya pun dinilai tidak sesuai dengan etika pemanfaatan

hewan sebagai sumber konsumsi. Untuk keluar dari permasalahan ini dan

kembali menarik simpati masyarakat atas keberadaan KFC, pihak KFC

menemukan solusi yaitu dengan menyingkat nama Kentucky Fried

Chicken menjadi KFC sebagai bentuk pengelakkan atas tuduhan konotasi

‘fried’ yang dinilai tidak sehat oleh praktisi kesehatan di Amerika. Pada

tahun 1994 perusahaan mengubah sedikit informasi yang terkandung

dalam brand KFC, brand KFC jika tidak disingkat tidak lagi menunjuk

pada Kentucky Fried Chicken tetapi menjadi Kitchen Fresh Chicken
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walaupun di benak masyarakat KFC tetap merupakan singkatan atas

Kentucky Fried Chicken, usaha ini dilakukan demi mengembalikan

kepercayaan masyarakat bahwa ayam goreng yang diproduksi merupakan

ayam goreng yang dimasak secara higienis dan dibuat dari bahan-bahan

yang benar-benar fresh. Alasan ini merupakan alasan yang cenderung

lebih untuk menjaga imej di depan masyarakat dan mencegah pelanggan

untuk mengkonsumsi produk restoran junk food sejenis. Selain itu

singkatan KFC dinilai lebih menunjukkan bahwa menu masakan di

restoran ini tidak terbatas hanya ayam goreng karena kenyataannya

memang KFC tidak hanya menjual masakan yang digoreng tetapi ada

beberapa masakan lain yang tidak digoreng. Untuk alasan terakhir

sebenarnya hanya alasan teknis mengapa Kentucky Fried Chicken

menyingkat namanya menjadi KFC.Jika melihat dari sudut pandang bisnis,

sebenarnya perusahaan KFC mengambil keputusan untuk menyingkat

merek dagangnya tidak hanya untuk menghindari konflik tetapi juga ada

faktor lain yang melandasi munculnya singkatan KFC. Para manajer

pemasaran berani mengambil resiko ini karena melihat animo masyarakat

yang tinggi atas produk ayam goreng ini dan sudah meramalkan

pertumbuhan pangsar pasar yang cukup signifikan di masa mendatang.

Selain itu dari data statistik mayoritas customer adalah para remaja yang

mendapatkan nilai product dengan merasa “gaul” jika beramai-ramai

makan di KFC, untuk itu KFC berani menyingkat namanya menjadi KFC

sebagai bentuk umpan balik terhadap para customer tersebut sehingga

mereka para remaja menjadi lebih percaya diri untuk menyebut merek
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KFC sebagai salah satu tempat favorit mereka. Sebutan KFC memang

terdengar trendi dan modern, karena jika dibaca dengan lafal bahasa

Inggris atau spelling KFC menjadi singkatan yang enak disebut. Hal ini

otomatis membuat masyarakat menjadi sering mendengar nama KFC

karena banyak customer yang membicarakan di mana-mana. Hal ini

menjadi promosi yang bagus dan menciptakan brand yang sangat akrab di

telinga masyarakat karena penyebutan KFC yang sudah sangat familiar.

Selain itu bagi masyarakat Indonesia yang pendapatan per kapitanya kecil,

harga menu KFC sangatlah tidak bersahabat dengan isi dompet mereka

dan KFC menjadi brand yang sangat popular karena terkesan eksklusif dan

hanya diperuntukkan bagi mereka yang berduit. Sehingga orang berlomba-

lomba makan di KFC demi mendapatkan rasa bangga dan merasa lebih

dipandang orang jika mampu membeli produk KFC dan menyebut brand

KFC di depan kerabat mereka. Bagi remaja, makan di KFC adalah bentuk

penunjukkan identitas mereka sebagai remaja yang gaul, dan tidak

ketinggalan jaman serta dari golongan orang berada.

Bagi KFC, hal ini tentu saja adalah keuntungan besar yang mendatangkan

pendapatan tak terbatas, karena di Indonesia, hanya sedikit masyarakat

yang peduli akan kesehatan dan lebih mementingkan harga diri dan segala

yang berbau praktis dengan mengkonsumsi makan siap saji atau junk food

di KFC. Tidak hanya dari aspek tersebut, penciptaan brand KFC juga

memudahkan nama Kentucky Fried Chicken untuk disebut dan sangat

gampang diingat. Sehingga setiap kali orang lapar dan bingung untuk

mencari makan, otak mereka cepat memproses brand restoran yang mudah
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disebut dan sering didengar. Brand KFC tidak hanya membuat orang

menjadi lebih gampang mengigat tetapi sebenarnya pihak KFC sendiri

dengan menyingkat brand berniat ingin melindungi hak cipta atas

singkatan KFC sebelum ada perusahaan lain meluncurkan brand KFC

yang bukan singkatan atas Kentucky Fried Chicken tetapi bisa merupakan

singkatan brand lain. Dengan melindungi hak cipta merek, KFC bisa

memperoleh hak istimewa untuk penggunaan nama KFC dalam

peluncuran iklan atau usaha promosi. Jika ada perusahaan lain yang berani

menggunakan brand KFC walaupun tidak berniat menyaingi dan produk

yang dihasilkan lain, pihak KFC berhak membawa perkara ini ke

pengadilan untuk menuntut penyalahgunaan brand KFC yang sudah

menjadi hak paten KFC itu sendiri.Dalam peluncuran iklan dalam media

elektronik seperti televise, penggunaan merek KFC memudahkan

publikasi terhadap masyarakat. Karena selain hanya terdiri dari 3 huruf,

brand KFC dicetak dalam huruf capital dan masyarakat yang menonton

iklan KFC menjadi sangat hafal akan iklan tersebut. Ada beberapa usaha

pemasaran yang unik di beberapa negara lain selain Amerika yang

memegang brand KFC,pemegang waralaba memplesetkan kepanjangan

dari singkatan KFC untuk sebuah slogan KFC seperti Kapag Fried

Chicken di Malaysia, yang berarti Jika ia ayam goreng, ada lagi di New

Zealand KFC dengan slogan Kiwi for chicken atau kiwi untuk ayam.

Mungkin bagi beberapa negara tersebut, penciptaan slogan yang bisa

disingkat dengan KFC menjadi sesuatu yang menarik dan menciptakan

imej yang berbeda bagi konsumen. Berbagai alasan penciptaan brand KFC
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memang beragam dan semua itu dilakukan demi menjaga pamor dari KFC

itu sendiri entah untuk penyebutan nama merek yang lebih mudah, untuk

mengelakkan konotasi negative dan bermacam-macam lainnya, tetapi

hingga saat ini dengan munculnya brand KFC, KFC semakin popular dan

semakin dicintai masyarakat walaupun banyak efek negative dari

konsumsi yang terlalu berlebih. Paling tidak sampai saat ini KFC berhasil

menjual 3500 waralaba di 80 negara di seluruh dunia dengan pertumbuhan

profit yang terus meningkat tajam.

Produk unggulan KFC adalah Original Recipe dan Hot & Crispy Chicken,

tetap merupakan ayam goreng paling lezat menurut berbagai survey

konsumen di Indonesia. Dapat dipahami jika produk unggulan KFC

berkualitas tinggi ini dapat diterima baik di Indonesia, sebuah negara

dengan konsumsi daging ayam jauh lebih tinggi daripada daging jenis lain.

Selain menyajikan produk unggulannya, KFC juga memenuhi selera

konsumen lokal dengan menawarkan menu pilihan seperti Perkedel, Nasi,

Salad dan Jagung Manis, serta produk lain-lain seperti Crispy Strips,

Twister, dan Spaghetti, yang diterima dengan sangat baik oleh pasar kita.

Untuk memberikan nilai tambah kepada konsumen, menu kombinasi

hemat dan bermutu seperti KFC Attack dan Super Panas senantiasa

ditawarkan.

KFC Coffee yang ada di Bandar Lampung sendiri terletak di Jalan ZA

Pagaralam, Kedaton, Bandar Lampung. KFC Coffee memiliki 2 lantai di

mana kedua lantai tersebut di peruntukan bagi para pengunjung, selain itu
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di lantai dua juga ada arena bermain untuk anak-anak sehingga memiliki

kesan yang lebih kekeluargaan, di lantai 1 sendiri memiliki Coffee Shop di

mana kita dapat makan dan meminum kopi sekaligus dengan berbagai

pilihan jenis kopi baik itu ice maupun hot dan terdapat berbagai jenis

Dissert .

KFC Coffee buka selama 24 jam sehingga para pengunjung tidak perlu

khawatir karena dapat berkunjung kapan saja, selain itu di KFC Coffee

juga menyediakan fasilitas WIFI, TV, ruang bermain anak, dan Cafe.

KFC Coffee juga menyediakan layanan Drive Thru sehingga kita dapat

memesan dan menunggu di dalam kendaraan tanpa harus parkir dan

menunggu lama, selain itu ada juga Dilevery Order jadi para pembeli

dapat memesan secara online ataupun menelpon ke KFC Coffee dan akan

diantarkan sampai ke tempat tujuan( dalam kota) dengan di kenakan

biyaya pengiriman.

2. Dunkin’ Donuts

Dunkin donuts pertama kali didirikan oleh William Rosenberg tahun 1950.

Dia membuka sebuah gerai donut dengan nama Open Kettle di kota

Boston, Quincy – Massachusetts, Amerika Serikat. Tak disangka gerai

donut miliknya itu tumbuh dengan pesat. Hal ini terbukti dari makin

bertambah banyaknya jumlah pelanggan yang berkunjung ke gerai

tersebut. Melihat perkembangan usahanya yang terus berkembang, tahun

1950 Rosenberg pun memutuskan mengubah nama Open Kettle menjadi

nama lain. Setelah melalui proses yang panjang, terpilihlah nama baru
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yaitu Dunkin’ Donuts. Bersamaan dengan perubahan nama tersebut,

dirintislah sistem franchise (waralaba) untuk perusahaan ini.

Tahun demi tahun berlalu dengan kemajuan dan ketenaran nama Dunkin’

Donuts yang makin tak terbendung. Bahkan pada tahun 1970 Dunkin’

Donuts telah menjadi merek internasional dengan reputasi yang luar biasa

dalam hal kualitas produk dan pelayanan. Reputasi dan ketenaran itulah

yang kemudian menarik minat Allied Domecq, sebuah perusahaan

internasional yang membawahi Togo’s dan Baskin Robins untuk membeli

Dunkin’ Donuts dari keluarga Rosenberg. Pembelian dan pengambilalihan

perusahaan dari keluarga Rosenberg akhirnya disepakati dan dilakukan

dengan penuh persahabatan pada tahun 1983. Meski berganti kepemilikan,

Allied Domecq tetap berusaha mempertahankan sistem manajemen yang

sudah berjalan di Dunkin’ Donuts. Kalaupun ada yang harus dirubah,

perubahan dilakukan dalam skala kecil. Hanya satu yang menjadi ambisi

seluruh manajemen Allied Domecq yaitu membantu Dunkin’ Donuts

memperluas pasar secara internasional. Untuk mewujudkan ambisinya

tersebut diberlakukanlah standarisasi di seluruh counter Dunkin’ Donuts.

Di samping itu, berbagai strategi marketing yang jitu juga mulai

dilancarkan, seperti selalu berusaha memperbaharui design sesuai dengan

trend, fokus terhadap kualitas produk serta berusaha memaksimalkan

kepuasan pelanggan. Dengan didukung sumber daya manusia yang handal,

dalam waktu singkat ambisi Allied Domecq tercapai. Dunkin’ Donuts

berhasil memperluas pasar secara menakjubkan sehingga gerainya tidak
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hanya tersebar di benua Amerika, tetapi juga di benua Eropa dan Asia

termasuk ke Indonesia.

Di Bandar Lampung sendiri Dunkin Donuts di buka pada 23 juli 2014

pukul 08.00 wib, yang terletak di Jalan ZA. Pagaralam, Kedaton, Bandar

Lampung. Dunkin Donuts terdiri dari 3 lantai di mana lantai 1 dan 2

diperuntukan untuk para pengunjung sedangkan lantai 3 diperuntukan

untuk Kantor, Dunkin Donuts sendiri di lengkapi ruangan Out door dan In

Door jadi para pengunjung dapat menikmati ruangan yang full Ac ataupun

jika ingin melihat keadaan luar dapat memilih ruangan Out Door .

Dunkin Donuts juga memberikan fasilitas yang di mana buka selama 24

Jam sehingga pengunjung dapat berkunjung kapanpun tanpa batas waktu,

apalagi dengan di lengkapi free WIFI, TV, Musik dan tempat yang

nyaman selain itu jumlah karyawan Dunkin Donuts yang mencapai hampir

45 orang sehingga menjamin kebersihan dan kenyamanan para

pengunjung.

3. Warung Nongkrong

Warung nongkrong yang terletak di sebelah KFC Coffee maka membuat

banyak di kujungi oleh mahasiswa. Ciri khas warung nongkrong adalah

dengan setiap ada pertandingan bola maka banyak sekali mahasiswa dan

para penggila bola datang dan Nobar( Nonton Bareng) di cafe ini. Di cafe

ini juga menyediakan layar proyektor dan LCD yang besar sehingga para

pengunjung dapat menonton dengan jelas dan nyaman. Di luar hal ini

Warung Nongkrong juga sering mengadakan Stan Up Comedy sehingga
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para penggemar dan penonton banyak berdatangan ke warung nongkrong

untuk menonton Komika (sebutan untuk seorang stan up) yang mereka

gemari dan lucu-lucu.

Warung Nongkrong terdiri dari dua lantai di mana kedua lantai tersebut

berfungsi sebagai tempat bagi para pengujung, suasana yang bersahabat

dan nyaman adalah salah satu ciri khas warung nongkrong sehingga

tempat ini banyak di gemari para komonitas-komonitas yang ada di

lampung. Warung Nongkrong memiliki fasilitas Live musik, LCD, dan

suasana yang nyaman untuk para anak muda.

B. Geografi

1. Letak

Penelitian ini di lakukan di 3 Cafe yang ada di Bandar Lampung yaitu

Dunkin Donut, KFC Coffee, dan Warung Nongkrong. Ketiga cafe ini

sama-sama terletak di sepanjang Jalan Zainal Abidin Pagaralam di mana

jalan tersebut adalah jalan yang biasa di lalui oleh para mahasiswa,

sehingga mahasiswa dapat menjangkau tempat ini dengan mudah dan

dekat.
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Gambar lokasi penelitian

Gambar 1

Sumber : Google Maps

Keterangan :

1. Merah = KFC Coffee

2. Hijau = Dunkin Donuts

3. Biru = Warung Nongkrong
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1. KCF Coffee

Gambar 2.

2. Dunkin Donuts

Gambar 3.
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3. Warung Nongkrong

Gambar 4.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Intrensitas

Berkunjung ke Cafe Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa, maka penulis

menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil perhitungan melalui SPSS bahwa dari 17 mahasiswa yang

tergolong sangat sering (7 - 6 kali dalam satu minggu) berkunjung ke cafe

terdapat 10 (58.8%) responden  memiliki IP rendah yaitu kurang dari 2.00

sampai dengan 0.00, sedangkan dari 26 mahasiswa yang memiliki

intensitas yang tergolong sering (5 – 3 kali dalam satu minggu) terdapat 4

(15.4%) mahasiswa prestasi belajarnya rendah., dan dari 17 mahasiswa

yang tergolong memiliki intensitas jarang ke cafe (2 – 1 kali dalam satu

minggu) terdapat 2 (11.8%) mahasiswa berprestasi rendah.

2. Dari data nilai sebelum dan sesudah berkunjung ke cafe mahasiswa

mengalami penurunan di mana mayoritas sebelum berkunjung ke cafe

mereka memiliki IP yang tinggi yaitu sebanyak 50 orang atau lebih dari

setengah responden namun setelah mereka mengunjungi cafe mereka

mengalami penurunan dimana dapat dilihat dari mahasiswa yang memiliki

IP rendah yaitu sebanyak 16 orang.
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3. Dengan adanya perubahan zaman dan arus globalisasi yang semakin

berkembng menjadikan cafe sebagai tempat yang banyak di kunjungi

terutama bagi para mahasiwa sehingga mereka melupakan akan

pentinggnya prestasi mereka hanya menggunakan waktunya untuk

bersenang-senang apalagi dengan jarak antara kampus dan cafe yang tidak

terlalu jauh maka menambah antusias para mahasiswa untuk datang ke

cafe.

4. Ada pengaruh Intensitas Berkunjung Ke Café  Terhadap Prestasi Belajar

Mahasiswa (p value 0,001). Dimana sesuai dengan rumus SPSS yang

mengatakan jika nilai p < dari a=0,05 maka ada hubungan antara kedua

variabel sedangkan jika p> dari a=0,05 maka tidak ada hubungan antara

kedua variabel tersebut.

5. Jadi Hipotesis Hi = Diterima dan Ho = Ditolak berdasarkan uji Korelasi,

Dibuktikan dengan p=0,001 lebih kecil daripada nilai t hitung.
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B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan hasil maka penulis akan memberikan saran-saran

sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa yang sering berkunjung ke cafe untuk dapat mengontrol

kegiatannya di cafe atau jika berkunjung ke cafe maka lakukanlah hal-hal

yang positif dan berguna untuk kegiatan kuliah, seperti menggunakan

fasilitas Internet untuk mengerjakan tugas ataupun berkumpul bersama

teman untuk belajar kelompok.

2. Mahasiswa hendaknya harus lebih memiliki kesadaran dan rasa

bertanggung jawab atas apa yang dia ambil di mana seorang mahasiswa

harus memiliki rasional dan berpikir untuk masadepan juga bukan hanya

untuk kesenangan sesaat saja, tanpa memikirkan prestasi sehingga

terjadilah pergeseran arti atau kebutuhan akan prestasi.

3. Semakin kompleks dan majemuknya masyarakat indonesia dalam hal ini

mahasiswa yang sekarang semakin konsumtif (ditunjukan dengan sering

datang ke cafe) untuk dapat menyadari bahwa prilakunya itu dapat

berpengaruh besar terhadap kuliahnya dalam hal ini IPK(indeks prestasi

komulatif).

4. Bagi orangtua agar dapat memberikan kontrol dan penjelasan kepada

anaknya agar dapat menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa, serta dapat

memberikan uang jajan yang tidak berlebih kepada anaknya, sehingga

prilaku konsumtifnya dapat terkontrol walaupun jauh dari orangtua (

mahasiswa yang kost).
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