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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Sebagai salah satu surat kabar berskala nasional, Harian Kompas terus 

melakukan inovasi. Inovasi yang dilakukan salah satunya adalah inovasi rubrikasi. 

Salah satu inovasi rubrikasi yang dilakukan oleh Harian Kompas adalah dengan 

menerbitkan rubrik Argumentasi pada sebuah lembar yang dinamakan lembar 

Muda. Rubrik ini lahir pertama kali bebarengan dengan munculnya Kompas 

Kampus di Harian Kompas pada 15 Juni 2010. Hingga pada akhirnya pada 

tanggal 11 September 2015, rubrik Argumentasi tergabung pada sebuah lembar 

yang dinamakan lembar Muda. Lembar Muda ini merupakan gabungan antara 

Kompas Muda yang sudah terlebih dahulu terbit pada 12 Januari 2007 dengan 

Kompas Kampus. 

Sasaran dari rubrik Argumentasi ini adalah kalangan anak muda tingkat 

mahasiswa. Mahasiswa mengirimkan komentarnya dalam menanggapi sebuah 

tema yang diterbitkan oleh pihak redaksi. Komentar-komentar itulah yang akan 

dimuat di rubrik Argumentasi lembar Muda Harian Kompas setiap minggunya. 

Lewat inovasinya dalam membuat rubrik Argumentasi lembar Muda, Harian 

Kompas berusaha untuk menjadi media yang lebih mengutamakan kepentingan 

mahasiswa. Usaha yang dilakukan oleh surat kabar Harian Kompas untuk menarik 

minat pembaca mahasiswa menunjukkan hasil yang positif. 
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Selama kurun waktu 2 Juni 2017 – 25 Mei 2018 terdapat 47 edisi yang 

didalamnya berisikan total 210 komentar kiriman dari mahasiswa berbagai 

universitas yang ada di Indonesia. Selama kurun waktu tersebut, pihak redaksi 

juga menerbitkan tema sebanyak 47 buah, dimana pembagiannya adalah 29 edisi 

untuk kategori tema lifestyle, 15 edisi untuk kategori tema kehidupan di kampus, 2 

edisi untuk kategori tema politik, dan 1 edisi untuk kategori tema peringatan hari 

besar. Komentar yang masuk ke redaksi ada datang dari mahasiswa laki-laki 

maupun mahasiswa perempuan. Total terdapat 100 orang mahasiswa laki-laki dan 

110 mahasiswa perempuan yang komentarnya dimuat pada rubrik Argumentasi 

lembar Muda Harian Kompas. 

Judul masing-masing komentar mahasiswa yang masuk ke redaksi 

menunjukkan kesesuaian dengan kategori tema mahasiswa yaitu lifestyle, 

kehidupan di kampus, politk, dan perayaan hari besar. Jumlah paragraf masing-

masing komentar juga lebih banyak komentar dengan paragraf panjang dengan 

163 komentar daripada paragraf pendek dengan 47 komentar. Berkaitan dengan 

isi, seluruh isi dari komentar mahasiswa yang termuat, seluruhnya menunjukkan 

kesesuaian dengan tema yang diterbitkan oleh redaksi. Respon di masing-masing 

komentar mahasiswa juga beragam, mulai dari respon mendukung dan tidak 

mendukung terhadap tema maupun tidak kedua-duanya.  

Jadi isi pesan yang sesuai dengan kepentingan mahasiswa sebagai sasaran 

pembaca dalam rubrik Argumentasi lembar Muda Harian kompas selalu berkaitan 

dengan kategori tema lifestyle. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti merekomendasikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Terbuka penelitian dengan mengangkat analisis isi terhadap 

hubungan antara media dengan anak muda sebagai sasaran 

pembaca. 

2. Pemilihan rubrik dengan sasaran diluar anak muda. Karena pada 

dasarnya inovasi-inovasi rubrik yang dilakukan oleh media tidak 

hanya berkutat pada seputaran dunia anak muda tetapi juga pada 

segmen pembaca lainnya. 

3. Berdasarkan hasil penelitian ini maka pihak redaksi dapat lebih 

sering menerbitkan tema tentang lifestyle kepada mahasiswa 

dibandingkan dengan tema yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


