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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Bertindak sebagai koordinator multimedia dan reporter memilki target individu 

yang mana target tersebut merupakan sarana untuk mencapai target kelompok 

yaitu jumlah pengunjung website Phinemo. sebagai koordinator multimedia, 

penulis ditugaskan untuk memproduksi sebanyak empat video selama periode 

karya bidang. Penulis sebagai reporter juga ditugaskan untuk menghasilkan 40 

artikel berita yang terbagi kedalam dua rubrik yaitu upcoming event dan  review. 

Dan kedua tugas individu tersebut barhasil dicapai penulis selama periode karya 

bidang. Selain target individu, Target tujuan bersama tim karya bidang ini adalah 

mendapatkan viewers sebanyak 50.000 viewers selama periode karya bidang. 

Dalam pencapaian target tersebut, kelompok karya bidang kanal event Phinemo 

berhasil melampaui target dengan total viewers sebanyak 81.353 viewers. 

 Dalam karya bidang ini, selain berusaha untuk memenuhi target sesuai 

dengan perencanaan yang ditulis di proposal karya bidang, penulis juga ingin 

mengimplementasikan beberapa mata kuliah Ilmu Komunikasi yang telah 

ditempuh  semasa kuliah secara langsung di industri media. Karya bidang 

menyuguhkan praktek-praktek di lapangan yang lebih nyata dari teori yang ada 

dalam sebuah perkuliahan. Berbagai pengetahuan baru pun penulis dapatkan 

selama karya bidang. Penulis jadi mengerti bagaimana sebuah perusahaan media 

berjalan serta mengerti bagaimana sekarang media sosial menjadi  sumber berita 

yang diperhitungkan dalam industri media khususnya  jurnalisme online. 
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 Karya bidang sangat memungkikan keterlibatan mahasiswa secara 

langsung dalam industri media, tidak hanya itu karya bidang juga membentuk 

mahasiwa sebagai salah satu pelaku perubahan industri media yang dinamis. Hal 

ini tentu menjadi sebuah pembelajaran sekaligus pengalaman yang bermanfaat 

bagi lulusan strata satu (S-1) Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro untuk 

bersaing dalam dunia kerja kedepan.   

5.2. Saran 

Saran dari penulis disini ditujukan kepada mahasiswa yang hendak menjalankan 

karya bidang sebagai tugas akhirnya.  

Karya bidang sangat memungkinkan mahasiswa untuk memperbanyak 

pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang dapat digunakan didunia kerja.  

Oleh karena itu mahasiswa diharapkan mampu mengoptimalkan karya bidang 

agar mampu bersaing dalam dunia kerja yang semakin hari semakin ketat 

persaingannya. 

 Selain itu sebelum melakukan eksekusi karya bidang, sangat disarankan 

mahasiswa melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada perusahaan yang 

dijadikan klien karya bidang untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan 

perusahaan tersebut. Dengan mengetahui apa yang sebenarnya sedang dibutuhkan 

perusahaan tersebut mahasiswa karya bidang akan memiliki landasan yang jelas 

dan tentunya akan sangat membantu dalam penentuan target yang hendak 

dicapaidari sebuah karya bidang. 

 

 


