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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari peneltian dan pembahasan yang telah penulis uraikan ada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa opini mahasiswa Komakom Ilmu 

Komunikasi Fisipol UMY terhadap pemberitaan melemahnya rupiah terhadap dollar 

Amerika adalah positif, hal ini dilihat dari opini dan respon mahasiswa terhadap efek 

dan manfaat pemberitaan yang dirasakan oleh mahasiswa serta berbagai sudut 

pandang yang disajikan memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi para 

mahasiswa Komakom Ilmu Komunikasi Fisipol UMY tersebut. Ketiga informan juga 

menilai bahwa pemberitaan di Kompas.com berimbang, tidak spekulatif, dapat 

dipercaya dan memiliki cara penyampaian yang menarik. 

Adanya pemberitaan melemahnya rupiah terhadap dollar Amerika bagi 

masyarakat khususnya mahasiswa Komakom Ilmu Komunikasi Fisipol UMY, sedikit 

banyak mempengaruhi opini, pola pikir dan sikap mahasiswa. Terbukti dari hasil 

penelitian di lapangan bahwa pemberitaan - pemberitaan yang disajikan dapat 

memenuhi kebutuhan mahasiswa dari segi informasi dan sosialisasi. Selain 

itu pemberitaan Kompas.com sudah menjadi kebutuhan bagi mahasiswa Komakom 

Ilmu Komunikasi Fisipol UMY. 
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Beberapa faktor yang mempengaruhi opini mahasiwa Komakom Ilmu 

Komunikasi Fisipol UMY terhadap pemberitaan melemahnya rupiah terhadap dollar 

Amerika adalah faktor pendidikan yakni :  

a. Faktor pendidikan  

sebagai Komakom Ilmu Komunikasi Fisipol UMY mereka mempunyai opini 

yang kritis terhadap pemberitaan yang ada, serta pengaruh lingkungan kampus 

dan pergaulan yang semakin menumbuhkan keinginan untuk mengikuti 

pemberitaan melalui cyber media. 

b. Faktor proses komunikasi  

Penyajian pemberitaan secara online yang berdampak semakin cepatnya 

seseorang mendapat informasi terupdate mempengaruhi opini mahasiswa seperti 

berbagai kemudahan yang didapatkan mahasiswa Komakom Ilmu Komunikasi 

Fisipol UMY.  

c. Faktor media massa  

yang mempengaruhi opini adalah bahwa pemberitaan di  Kompas.com dinilai 

berimbang, tidak spekulatif, dapat dipercaya dan memiliki cara penyampaian 

yang menarik.  

Intinya pemberitaan melemahnya rupiah terhadap dollar Amerika di 

Kompas.com dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa secara menarik dan komplit. 
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B. SARAN  

Adapun beberapa saran yang dapat penulis rumuskan, antara lain : 

1. Saran pada Mahasiswa Komakom Fisipol UMY 

Adanya Kompas.com sebagai sebuah portal berita online yang menyajikan 

berbagai berita, hendaknya dipahami secara bijak oleh mahasiswa Komakom 

Fisipol UMY. Selain itu, pemberitaan di Kompas.com selain memberikan 

begitu banyak dampak positif juga harus diwaspadai karena bila tidak 

dipahami secara bijak dapat menimbulkan berbagai opini yang mengarah 

kepada perbedaan pendapat yang tidak sehat, yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi hasil belajar mahasiswa.  

2. Saran pada peneliti selanjutnya 

Penelitian tentang opini masyarakat terhadap pemberitaan dari berbagai media 

massa terutama portal berita online yang semakin marak saat ini masih sangat 

diperlukan. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif 

diharapkan dapat menjelaskan opini masyarakat atas pemberitaan suatu kasus 

di media massa.  

 


