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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan penelitian di Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung mengenai “Minat Menjadi Jurnalis pada  

Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung”, maka penulis  dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

Setelah penulis melakukan penelitian maka penulis dapat menyimpulkan  

keseluruhan bahwa mahasiswa angkatan 2012,2013.2014, dan 2015 menunjukan 

minat mahasiswa untuk peminatan di menjadi seorang jurnalis rendah. Akan tetapi 

masih ada yang bermiant menjadi seorang jurnalis meraka tersebut minatnya jika 

di bandingkan media cetak dan elektronik maka lebih banyak minatnya di bidang 

media elektronik. 

Mahasiswa yang berminat menjadi jurnalis baik media cetak maupun 

elektronik hanya 40 orang mahasiswa. Dengan alasan hobi, mau menyalurkan 

keahlian atau skil yang ada pada diri mahasiswa tersebut, mau menjadi seorang 

jurnalis Islam yang Amar Ma’ruf Nahi Mungkar. Dan 547 orang mahasiswa 

Komunikasi dan Penyiran Islam lebih dominan  tidak berminat menjadi seorang 

jurnalis. Kemudian dalam hal peminatan, mahsiswa KPI lebih tertarik untuk 

menjadi seorang jurnalis pada media elektronik jika dibandingkan dengan media 

cetak. Denagn alasan atau faktor mahasiswa yang tidak berminat menjadi seorang 
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jurnalis karena pekerjaan seorang jurnalis 24 jam kerjanya sehingga tidak sanggup, 

membosankan, dan bukan hobi. 

Mahasiswa Fakultas Dakwah di media cetak terbatas pada media Koran dan 

buletin, sama sekali tidak berminat di media cetak seperti Tabloid dan Majalah 

dengan alasan sangat sulit untuk bisa bergabung dan memerlukan keahlian yang 

benar-benar sehingga apa yang di terbitkan oleh mahasiswa tersebut dapat mudah 

di pahami dan di lihat oleh semua kalangan. 

B. Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian di Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, untuk bisa meningkatkan minat 

mahasiswa lebih tinggi maka penulis memberikan saran antara lain sebagai  

berikut: 

1. Pihak Fakultas memberikan sarana dan prasarana yang di butuhkan oleh 

mahasiswa untuk praktek baik itu praktek di bidang jurnalistik media cetak 

maupun media elektronik. 

2. Bagi mahasiswa yang berminat menjadi jurnalis muslim harus benar-benar 

mengemban amanah amar ma’ruf nahi mungkar. 

3. Di harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi pembaca. 

 

 


