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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. 

Pada bagian kesimpulan dipaparkan mengenai intisari hasil penelitian secara 

komprehensif. Adapun pada bagian implikasi menjelaskan akibat langsung dari 

hasil penelitian. Sedangkan rekomendasi diketengahkan beberapa saran yang 

bersifat membangun untuk perbaikan kedepan. 

5.1 Kesimpulan Umum 

Literasi media massa bukan semata-mata menjadi fokus dalam 

pengembangan warga negara kontemporer, melainkan harus dijalankan secara 

komprehensif bersama civic skill (keterampilan kewarganegaraan). Proses 

pembentukan civic skill mahasiswa PKn melalui literasi media massa efektif 

mengembangkan kedua komponen civic skill yaitu intelectual skill (keterampilan 

intelektual) dan participatory skill (keterampilan berpartisipasi). Hal ini terungkap 

bahwa mahasiswa PKn yang memiliki intelectual skill mampu membedakan 

berita yang benar dengan berita palsu (hoax) yang dihidangkan oleh media massa 

ke ruang publik, mereka kerap melakukan verifikasi berganda (check dan recheck) 

demi memastikan kebenaran suatu berita. 

Keterampilan berpartisipasi mahasiswa PKn mencuat ke permukaan saat 

mereka diperhadapkan dengan berita di media massa. Mereka memilih untuk 

berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang bertanggungjawab untuk 

melakukan konfirmasi atas berita yang ditiup oleh para jurnalis ke media massa. 

Selepas itu, mereka turut berpartisipasi langsung untuk menjelaskan berita yang 

sebenarnya di media massa kepada orang lain yang belum memahami secara 

komprehensif. 

Literasi media memiliki hubungan yang tidak dapat dilepaspisahkan dengan 

keterampilan kewarganegaraan, saling melengkapi satu sama lain bagaikan satu 

mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Literasi media dapat membentuk dan 

menopang kedua keterampilan (intelektual dan partisipasi) mahasiswa PKn dalam 
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memahami beragam informasi dan ikut memberikan pengaruh terhadap 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh mereka. 

Literasi media bukan hanya dapat membentuk civic skill mahasiswa PKn, 

namun terbukti telah menjadi jurus ampuh bagi mereka untuk mencegah jebakan 

kabar bohong yang kadang terselip dibalik pemberitaan di media massa. Terlebih 

lagi, penguatan literasi media sangat penting bagi mahasiswa PKn sebagai elemen 

generasi muda yang penting, agar mereka lebih mudah memahami beragam pesan 

dari media massa, menyaring setiap berita, tidak mengosumsi berita bohong, 

berpikir kritis, dapat membedakan berita bohong dengan berita yang benar, 

penangkal katastrofe (catastrophe) media, dan mengontrol setiap pesan di media 

massa. 

Kepada generasi mudalah masa depan kehidupan bangsa digantungkan. 

Karena itu, mutlak membekali setiap generasi muda dengan pengetahuan tentang 

literasi media demi menyelamatkan akal sehat mereka, mengingat transparansi 

media sudah semakin kabur dalam beberapa dasawarsa terakhir di tanah air. 

Selain itu, integritas media massa di tanah air makin menurun, sehingga tidak 

pelak lagi mahasiswa PKn sebagai konsumen media massa menyaksikan dengan 

jelas beragam kabar buruk yang bertebaran di media massa. Intensitas konsumen 

media yang tinggi tentunya akan memengaruhi tingkat kecepatan transfer nilai 

dan pesan di media massa. Alih-alih konsumen media yang pastif secara tidak 

sadar telah membawa mereka tenggelam dalam arus berita buruk, pasalnya 

mereka hanya mengonsumsi setiap berita di media massa tanpa mencerna terlebih 

dahulu.  

Kabar bohong (hoax) kadang dicerna oleh mahasiswa Pendidikan 

Kewarganegaraan karena anggapan mereka berita tersebut berasal dari sumber 

yang terpercaya dan dukung oleh fakta, namun kadang juga terburu-buru tanpa 

mengkonfirmasi pada stasiun tv yang mengeluarkan berita tersebut, bahkan ada 

yang meyakini bahwa tv yang mengeluarkan berita tersebut sudah terpercaya.  

Kesalahan besar jika seseorang merasa benar dengan pemikiran yang salah, 

meyakini informansi tanpa mengonfirmasi merupakan hal yang keliru, mengingat 

integritas media massa dalam beberapa dekade di tanah air makin menurun, 
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sehingga tidak jarang kita dapat menyaksikan media massa yang telah dijadi alat 

proganda aktor-aktor tententu. 

Literasi media massa dapat membentuk keterampilan berpikir kritis 

terhadap beragam berita yang disajikan oleh media massa ke ruang publik, mereka 

dapat menggiring beragam opini di media massa, sehingga berita yang mereka 

konsumsi benar-benar valid, bukan berbau isu SARA (Suku Ras Agama dan 

Antar golongan) maupun berita bohong yang dapat memecah belah elemen 

bangsa. Berpikir kritis melahirkan keterampilan menginterpretasi, menganalisis, 

dan mengevaluasi yang pada akhirnya dapat membantu mahasiswa PKn untuk 

bisa menyimpulkan benar atau bohong suatu berita di media massa. Lebih dari itu, 

keterampilan berpikir kritis menjadi kekuatan bagi mahasiswa PKn untuk 

menangkal dampak negatif berita bohong di media massa. 

5.2 Kesimpulan Khusus 

 Berdasarkan hasi penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka peneliti menemukan kesimpulan-kesimpulan secara khusus 

tentang Pembentukan Civic Skill Melalui Literasi Media Massa. Adapun 

kesimpulan khusus dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Proses pembentukan civic skill mahasiswa PKn melalui literasi media massa 

didasarkan atas dua proses utama. Pertama, proses pembentukan keterampilan 

intektual yang ditunjukan dengan cara mereka membedakan berita yang benar 

dan bohong di media, mengklarifkasi, dan merespon suatu berita. Kedua, 

keterampilan berpartisipasi yang ditunjukan melalui cara mereka 

berkomunikasi dengan media massa untuk memastikan kebenaran berita, dan 

menjelaskan berita yang benar di media massa kepada orang lain yang belum 

memahami secara komprehensif. Tidak kalah penting, proses pembelajaran 

PKn berbasis literasi media dapat mengembangkan pemikiran kritis dan 

analitis terhadap berita di media massa. 

2. Literasi media massa menjadi penting bagi mahasiswa PKn untuk mencegah 

jebakan kabar bohong yang kadang terselip dibalik pemberitaan di media 

massa, lebih dari itu mahasiswa PKn yang memiliki pengetahuan tentang 
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literasi media massa dapat menangkal katastrofe (catastrophe) media, dan 

sebagai alat kontrol terhadap beragam pesan di media massa. 

3. Mahasiswa PKn Universitas Pattimura menerima berita yang dihidangkan oleh 

para jurnalis di media massa melalui tahap verifikasi berganda. Kemampuan 

verifikasi kritis terhadap setiap berita di media massa dapat menyelamatkan 

mahasiswa PKn dari dampak berita bohong. 

4. Literasi media massa dapat membentuk keterampilan berpikir kritis mahasiswa 

PKn dan telah menjadi modal utama bagi mereka untuk menggiring beragam 

opini di media massa, bahkan pengembangan keterampilan berpikir kritis 

terhadap setiap informasi di media massa memperkuat pembelajaran PKn. 

5.3 Implikasi 

  Kesimpulan yang sudah dijabarkan di atas memberi implikasi sebagai 

berikut: 

1. Komponen civic skill yang terdiri dari intelectual skill  dan participatory skill 

efektif dibentuk dan dikembangkan melalui literasi media massa, sehingga 

intelectual skill dan participatory skill mahasiswa PKn semakin meningkat 

dalam mengarusutamakan tanggapan yang positif terhadap beragam informasi 

di media massa, selain itu pengetahuan tentang literasi media massa harus 

multak dimiliki oleh setiap mahasiswa PKn demi berpartisipasi aktif dalam 

kehidupan membangsa dan menegara lewat informasi yang dicerna secara 

benar oleh mahasiswa PKn dari media massa. 

2. Intensitas berita baik maupun buruk makin masif di era konvergensi media 

mesti diberangi dengan pengetahuan tentang literasi media massa sebagai 

preferensi bagi mahasiswa PKn untuk mencegah jebakan kabar bohong yang 

kadang terselip dibalik pemberitaan di media massa. Selain itu, mahasiswa 

PKn yang mencegah jebakan kabar bohong dengan verifikasi berganda 

merupakan tindakan penyelamatan atas nalar mereka yang sehat. 

3. Jika merawat nalar menjadi mutlak, maka akal sehat selalu mendapat tempat 

dalam setiap informasi yang diperoleh dari media massa. Setiap berita mesti 

dicerna oleh akal sehat mahasiswa PKn sebelum mereka mengonsumsinya. 

Selain itu, mereka mesti memastikan kebenaran berita yang tentunya sudah 
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aktual, memberi pengetahuan, dan memenuhi kebutuhan akan informasi 

sehingga beritanya layak dikonsumsi mereka. 

4. Keterampilan berpikir kritis mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dapat 

dibentuk dan dikembangkan melalui literasi media massa, sehingga mutlak 

menjadi modal utama bagi mereka untuk menggiring beragam opini di media 

massa. Keterampilan berpikir kritis (critical thingking skill) terlihat dari cara 

mereka dalam menginterpretasi, menganalisis, mengevalusi secara benar suatu 

berita mulai dari topik, isi, hingga kesimpulan, sehingga dapat menyelamatkan 

nalar sehat mereka dari berita yang berbau hoax dan SARA di media massa. 

 
5. 4 Rekomendasi 

Berdasarkan sejumlah temuan yang diperoleh dari hasil penelitian tentang 

Pembentukan Civic Skill Dalam Membentuk Literasi Media Massa (Studi 

Deskriptif Pada Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Universitas 

Pattimura), maka peneliti merekomendasikan beberapa hal pokok sebagai berikut: 

5.4.1 Kepada Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan 

Diharapkan kepada semua mahasiswa Pendididikan Kewarganegaraan 

Universitas Pattimura Ambon agar lebih terampil dalam berpikir dan 

bertindak, seperti kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif terhadap 

beragam berita yang dihidangkan oleh para jurnalis ke media massa. Tidak 

kalah penting, pengetahuan tentang literasi media massa mutlak dimasukan ke 

dalam PKn Kurikuler mengingat pertemuan mereka dengan media 

mengandung derajat pembelajaran tentang isu-isu kewarganegaraan. 

5.4.2 Kepada Dosen Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan 

Diharapkan kepada semua dosen Pendididikan Kewarganegaraan 

Universitas Pattimura Ambon agar menerapkan dan mengembangkan konsep 

pembelajaran PKn berbasis literasi media dalam mata kuliah tertentu, 

mengingat intensitas berita buruk makin masif di era konvergensi media, 

sehingga mereka mesti dibekali dengan pengetahuan tentang literasi media 

dari setiap dosen PKn, agar mereka dapat menjadi konsumen media yang pasif 

dan dapat berpartisipasi sebagai warga negara yang baik dan cerdas (smart 

and good citizen). 
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5.4.3 Kepada Masyarakat 

Diharapkan kepada seluruh warga untuk melakukan konfirmasi tentang 

suatu berita terlebih dahulu sebelum mengonsumsinya. Selain itu, seringlah 

berdiskusi dengan mahasiswa maupun dosen sebagai kaum intelektual demi 

memastikan kebenaran suatu berita di media massa. 

5.4.4 Kepada Pihak Media Massa 

Diharapkan kepada pihak media massa mulai dari para pengusaha yang 

memodali media massa, jurnalis, reporter, presenter, dan pihak yang 

bertanggungjawab atas suatu berita, agar memproduksi berita yang lebih 

mengedukasi, mengutamakan kebenaran, dan bermanfaat bagi khalayak. 

Hindari penyiaran yang berbau hoax, isu SARA, kepentingan segelir orang 

yang membawa dampak negatif bagi nusa dan bangsa.  

5.4.5 Kepada Pemerintah 

Pemerintah sebagai aktor kunci diharapkan tampil maksimal dalam 

mengendalikan media massa di tanah air sesuai dengan regulasi. Selain itu, 

pemerintah mestinya memberikan sosialisasi pada warga tentang pentingnya 

pengetahuan literasi media, agar seluruh warga bisa melek terhadap beragam 

berita di media massa.  

5.4.6 Kepada Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini menjawab masalah seperti yang tercantum pada rumusan 

masalah. Atas dasar itu, sangat disadari bahwa penelitian ini masih 

menyisahkan banyak hal yang dapat digali bagi peneliti selanjunya. Dan 

diharapkan dapat menjadi preferensi dan referensi bagi peneliti selanjutnya 

khususnya penelitian yang berkaitan dengan pembentukan keterampilan warga 

negara melalui literasi media massa. 
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