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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Citizen journalism meupakan aktivitas mencari, melaporkan, menganalisis 

dan menyebarkan sebuah berita dan informasi yang dilakukan oleh warga biasa tanpa 

memandang latar belakang. Aktivitas citizen journalism sejatinya telah diperankan 

oleh setiap mahasiswa IAIN Kendari, sehingga dalam penelitian ini peneliti 

menemukan beberapa kontribusi mahasiswa IAIN Kendari yang berperan sebagai 

citizen journalism yakni, menjadi sumber informasi, memberikan edukasi, dan 

sebagai kontrol sosial. 

Dalam penulisannyapun berita yang digunakan merupakan bahasa yang 

sederhan atau bahasa sehari-hari, dengan alasan bahwa khalayak mudah memahami 

informasi yang kita tuliskan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan respon dari 

masyarakat ketika membaca informasi tersebut, tidak kebingungan ataupun salah 

faham terhadap tulisan tersebut karena setiap berita informasi yang diberikan disertai 

foto sebagai penjelas dari peristiwa tersebut, walaupun tak dapat dipungkiri bahwa 

kesempurnaan informasi yang diberikan oleh citizen journalism cenderung tidak 

terlalu lengkap atau unsur 5W+1H tidak terpenuhi, Karena memang dalam 

prakteknya dalam mencari, melaporkan, dan menyebarkan berita tidak mendalam 

seperti jurnalis profesional. 
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B. Saran 

Untuk penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1) Selama ini pengaruh citizen journalism masih jarang disadari oleh 

masyarakat. Pemanfaatan citizen journalism di media online, khususnya di 

Facebook dapat memberikan pengaruh positif dalam pembangunan dan 

kemajuan bangsa. Maka dari itu, diharapkan akan ada lebih banyak orang 

yang dapat menerapkan citizen journalism baik di Facebook, maupun di 

media lainnya. 

2) Dalam melaporkan berita dan informasi, seharusnya pengguna Facebook, 

tidak hanya mengutamakan minat dan ketertarikan pribadi, namun juga 

mempertimbangkan hal lain yang juga dianggap penting bagi publik.  

3) Dengan adanya media sosial seperti Facebook, diharapkan mampu 

memberikan semangat literasi bagi para penggunanya sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan bersama 

4) Penggunaan Facebook sebagai media interaksi memiliki banyak pengaruh 

yang beragam bagi kehidupan sosial yang terjadi di masyarakat. Diharapkan 

penelitian selanjutnya mengenai situs media sosial tidak sebatas hanya 

menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, namun dapat menggunakan 

metodologi - metodologi lainnya yang memungkinkan seorang peneliti dapat 

mengkaji lebih dalam mengenai proses interaksi yang terjadi di Facebook 

serta dampaknya bagi masyarakat. 


