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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

  Seiring perkembangan zaman, teknologi komunikasi di era digitalisasi ini 

semakin maju dan berkembang. Berdasarkan dari hasil penelitian yang di analisis, 

di rangkum serta di bahas pada pembahasan penelitian menghasilkan sebuah 

kesimpulan yang masing-masing dirangkum dalam berbagai point-point.  Berikut 

ini peneliti mendapakan beberapa point kesimpulan  diantaranya: 

1. Simpulan dalam penelitian ini yang berjudul “Implementasi mobile journalism 

Antony Adornato pada media online Nextren.grid.id” yang di rumuskan  ini 

mengacu pada pertanyaan penelitian. Dalam penerapan di lapangan dengan 

nextren.grid.id sudah menerapkan mobile journalism dalam praktik kerja 

jurnalistik. Perkembangan mobile journalism tersebut yang diterapakan dengan 

kemajuan alat teknologi yaitu smartphone, tentu memudahkan para jurnalis 

dalam melakukan praktik jurnalistik di lapangan yaitu dengan menerapkan 

mobile journalim. Mobile journalism sendiri adalah sebuah konsep inovasi 

praktis untuk mempermudah proses kerja jurnalistik.   



68 
 

2. Dalam perkembangan di era digitalisasi sekarang ini, khususnya pada teknologi 

setiap tahun pasti akan selalu berkembang. Hingga pada akhirnya munculnya 

inovasi-inovasi baru dengan harapan mempermudah kehidupan manusia. 

Seperti halnya di bidang jurnalistik,  mobile Journalism kini menjadi potensi 

serta standar baru dalam praktik kerja jurnalistik. Banyak media yang 

kemudian berkonvergensi dari media konvensional hingga sekarang juga 

menerapkan mobile journalism pada praktik penulisan beritanya mengikuti 

perkembangan saat ini. Namun dalam praktiknya khususnya pada media online 

nextren yang di teliti, masih terdapat kendala dan hambatan untuk menerapkan 

konsep mobile journalism. Sudah dijelaskan pada pembahasan bahwa koneksi 

internet menjadi hambatan dalam pendistribusian beritanya. Kekuatan sinyal 

yang tidak bagus menyebabkan pendistribusian berita menjadi delay/terlambat. 

Serta dari peralatan dan aksesories pendukung lainnya, bahwa media online 

nextren sendiri menerapkan konsep BYOD (Bring Own Your Device) yang 

berarti jurnalis membawa perlengkapan sendiri. Jika nextren menyediakan 

peralatan dan aksesories pendukung itu akan mempermudah jurnalis dalam 

menerpakan mobile journalism yang proper dalam praktik kerja jurnalistik. 
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5.2  Saran 

 5.2.1  Saran Akademis 

  Berdasarakan dengan penjelasan yang dipaparkan sebelumnya, 

peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. 

Peneliti tidak mendapatkan izin untuk meminta data  mengenai proses kerja 

melalui CMS (Content Management System) baik dalam format foto, video 

dan dalam bentuk apapun dengan alasan data rahasia perusahaan. Namun 

peneliti mendapatkan data CMS melalui pejelasan yang dijabarkan lengkap 

oleh narasumber ketika sedang melakukan observasi dan wawancara.  

  Penelitian ini hanya berfokus pada konsep mobile journalism yang 

diterapkan media online Nextren.grid.id melalui cakupan penerapan proses 

produksinya. Diawali dengan tahapan pra produksi, proses produksi dengan 

menerapkan mobile journalism, proses pengeditan, tahapan penerbitan berita.  

 5.2.2  Saran Praktis 

  Berdasarkan dengan kesimpulan yang dipaparkan diatas, Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta pemahaman 

tentang penerapan mobile journalism khususnya pada media online. Serta 

selanjutnya untuk media online nextren.grid.id selanjutnya lebih di tingkatkan 

lagi dalam memaksimalkan perlengkapan untuk jurnalisnya demi tercapainya 

mobile journalism yang proper di bidang jurnalistik  


