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ABSTRAK 

 

 

Menulis opini berguna untuk masyarakat karena dapat memberi sumbangsih, 

gambaran dan pikiran untuk membangun masa depan. Selain itu manfaat opini 

mnurut publik yang diekspresikan mlalui mdia surat kabar atau bahkan dibentuk 

oleh mdia surat kabar memiliki kekuatan yang besar sebagai sarana pemersatu 

atau kesatuan menghadapi segala sesuatu yang dianggap tidak semesti nya di 

indonesia. Dengan demikianopini atau artikel bisa dijadikan masukan bagi 

pemerintah agar kedepannya lebih baik dalam menyejahterakan masyarakat. 

Minat mahasiswa mnulis opini di surat kabar masih kurang, hal ini dibuktikan 

dengan sedikitnya mahasiswa yang karyanya dimuat dimdia surat kabar.Oleh 

karena itu penelitian ini membahas bagaimana minat menulis opini disurat kabar 

pada mahasiswa kpi jurnalistik angkatan 2013 dan bagaimana intensitas 

mengikuti kuliah penulisan artikel pada mahasiswa KPI jurnalistik angkatan 2013.  

 

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis diskriptif. Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti. 

Dengan populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Dakwah Jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2013 yang mengikuti mata kuliah 

penulisan artikel. Sampelnya yaitu berjumlah 14 orang hasil ini terbukti dari 

mahasiswa yang mengisi kuisioner. 

 

Kesimpulan dari hasil mahasiswa yang mengikuti matakuliah pnulisan artikel bisa 

dikatakan sudah ada intensitasnya, tetapi hanya perlu sering giat berlatih agar 

dapat mnumbuhkan minat dalam mnulis artikel atau opini. Mahasiswa harus 

sering aktif mnulis,membaca, dan membangun semangat agar bisa muncul 

minatnya. 

 

Kata kunci: minat, intensitas, artikel 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Mahasiswa KPI Fakultas Dakwah dibagi menjadi dua konsentrasi 

jurnalistik dan broadcasting. Mahasiswa yang berkonsentrasi di jurnalistik 

diwajibkan mengambil matakuliah penulisan artikel.  

Penulisan artikel diharapkan membuat mahasiswa menjadi kreatif dan 

terampil dalam menulis artikel. Jurnalistik memandang penting mengadakan 

matakuliah penulisan artikel karena agar bisa menjadi mahasiswa yang inovatif, 

kreatif dan inspiratif. Dosen yang mengampu matakuliah ini juga selalu membuat 

mahasiswanya termotivasi, karena membawa hasil karyanya yang dibuat sendiri 

untuk diterbitkan di surat kabar. Hal itu untuk memotivasi mahasiswanya agar giat 

menulis artikel.  

Opini adalah pendapat atau pandangan seseorang atau kelompok terhadap 

masalah atau peristiwa yang terjadi.
1
 Minat menulis opini mahasiswa KPI masih 

sangat minim. Berdasarkan wawancara dengan dosen pengampu matakuliah 

penulisan artikel dari jumlah 28 orang mahasiswa yang mengerjakan tugas hanya 

10%, karena dari mahasiswa yang mengikuti kebanyakan hanya yang aktif itu 

biasanya hanya menunaikan wajib kuliah saja. Berdasarkan wawancara  dosen 

juga dosen selalu mengajak aktif mahasiswa untuk menulis artikel. Dosen juga 

selalu memakai kontrak belajar diawal.jadi mahasiswa harus menyepakati kontrak

                                                             
1
 Kunjana Rahardi M.Hum “Menulis Artikel Opini dan Kolom di Media Massa”  

(Jakarta: Erlangga, 2012). Hal. 29 
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belajar di awal pertemuan. Mahasiswa yang mengikuti kuliah penulisan artikel 

memang dituntut aktif menulis artikel. 

 Menulis opini berguna untuk masyarakat karena dapat memberi 

sumbangsih, gambaran dan pikiran untuk membangun masa depan. Selain itu 

manfat opini menurut publik yang dieksperesikan melalui media surat kabar atau 

bahkan dibentuk oleh media surat kabar memiliki kekuatan yang besar sebagai 

sarana pemersatu atau kesatuan menghadapi segala sesuatu yang dianggap tidak 

semestinya di indonesia. 

Opini mahasiswa di kampus-kampus terkenal baik PTN maupun PTS 

menjadi perhatian utama untuk pemegang kebijaksanaan pemerintah negara 

Indonesia. Suara atau opini publik kampus menjadi pemberitaan di media massa 

pers baik surat kabar, majalah berita, ataupun internet. Demikian juga dengan 

televisi swasta juga menayangkan gerakan mahasiswa di kampus yang berisi 

pernyataan mereka dalam menghadapi krisis kepercayaan pada pemerintah. Jadi 

opini mahasiswa seharusnya diperhatikan oleh pemerintah beserta aparaturnya. 

Dengan demikian opini bisa dijadikan masukan bagi pemerintah agar 

kedepannya lebih baik dalam mensejahterakan masarakat. Opini bisa dijadikan 

referensi untuk menyampaikan aspirasi, ide gagasaan yang berkaitan dengan 

pendidikan, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya.  

Minat adalah sesuatu yang kita sukai, minat artinya perhatian, kesukaan 

atau kecenderungan hati kepada suatu keinginan dimana seseorang menaruh 

perhatian terhadap sesuatu yang disertai keinginan mengetahui, mempelajari dan 

membuktikan lebih lanjut. Menurut hasil wawancara dengan dosen pengampu 
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matakuliah penulisan artikel, mahasiswa yang berminat bisa diukur dengan 

tingkat keseriusan mahasiswa dalam menerbitkan tulisan artikelnya di surat kabar. 

Mahasiswa yang berminat biasa nya aktif menulis, tetapi mahasiswa yang 

memiliki minat sdang mereka hanya aktif mengerjakan tugas kuliah saja. 

Minat yang peneliti maksud ialah suatu kecenderungan yang menetap 

dalam diri  individu dimana seseorang menaruh perhatian kepada sesuatu disertai 

keinginan mengetahui, mempelajari dan membuktikan lebih lanjut, kemudian ia 

merasa tertantang berkecimpung dalam bidang itu. Selanjutnya, minat yang 

dimaksud adalah minat menulis opini pada mahasiswa KPI. 

Minat mahasiswa menulis opini di surat kabar masih kurang, hal ini 

dibuktikan dengan sedikitnya mahasiswa yang karyanya dimuat di media surat 

kabar. Minat menulis opini mahasiswa KPI bisa ditumbuhkan dengan adanya 

semangat dan motivasi menulis di media surat kabar. Cara menumbuhkan minat 

menulis artikel opini bisa dengan latihan terus-menerus. Bisa dengan membaca 

majalah, koran, televisi, dan media sursat kabar dan juga mendengarkan lewat 

radio. 

Menulis opini membiasakan mahasiswa agar aktif dan mampu 

berkembang, serta dengan menulis opini mahasiswa bisa memberi inspirasi, 

pengetahuan kreativitas, dan informasi yang berguna kepada halayak masyarakat. 

Matakuliah menulis artikel bertujuan untuk menjadikan mahasiswa yang sentitif 

dan menjadi gemar menulis artikel opini. Jadi mahasiswa jurnalistik juga 

mempunyai tanggung jawab untuk mulai menyenangi dunia tulis menulis 

terutama artikel dan opini. Menulis artikel opini merupakan kewajiban untuk 
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memenuhi tugas di mata kuliah tersebut, sekaligus untuk membangun kesadaran  

minat menulis mahasiswa KPI. 

Seiring perkembangan alat tekhnologi kita juga dipermudah misalnya kita 

belum bisa menulis artikel atau opini kita hanya tinggal browsing untuk melihat 

contoh artikel dan opini. Sehingga mempermudah mahasiswanya tanpa harus 

menunggu lama di mata kuliah penulisan artikel bukan hanya menulis artikel dan 

opini  saja yang diajarkan tapi juga materi berita juga diajarkan, walaupun tidak 

banyak. Jadi sebagai mahasiswa kita juga harus tahu perbedaan antara berita dan 

artikel serta opini. 

Intensitas adalah frekuensi mahasiswa aktif mengikuti matakuliah 

penulisan artikel dan mengerjakan tugas dosen yang diberikan. Mahasiswa dalam  

mengikuti matakuliah penulisan artikel sudah  aktif,  hal ini dibuktikan dengan 

presensi yang sudah memenuhi batas kriteria dalam kurikulum yakni 75%. 

Mahasiswa juga aktif dalam mengerjakan tugas, hal ini dibuktikan dengan 

mahasiswa yang aktif ketika di kelas, mencari buku referensi matakuliah, dan 

diskusi dengan teman yang satu konsentrasi serta belajar menulis bersama. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin meneliti INTENSITAS 

MENGIKUTI KULIAH PENULISAN ARTIKEL DAN MINAT MENULIS 

OPINI MAHASISWA KPI FAKULTAS DAKWAH UIN SUNAN 

KALIJAGA.  

 

B.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana minat menulis opini di surat kabar pada mahasiswa KPI? 
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2. Bagaimana intensitas mengikuti kuliah penulisan artikel dan minat 

menulis opini di surat kabar pada mahasiswa KPI? 

 

C . Tujuan dan Kegunan Tujuan Penelitian: 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain adalah:  

1. Untuk mengetahui minat menulis opini di surat kabar pada 

mahasiswa KPI. 

2. Untuk mengetahui bagaimana intensitas mahasiswa mengikuti 

kuliah penulisan artikel 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain adalah:  

a. Kegunaan Akademik 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam 

mengembangkan penelitian serupa dan memberi referensi bagi 

peminat kajian ilmu komunikasi khususnya jurnalistik 

b. Kegunaan Praktis 

 Meningkatkan pengetahuan bagi praktisi yang konsen pada 

bidang jurnalistik. 

 

E. Kajian Pustaka 

1. Skripsi Esti Dewi Aktasari 2010 dengan judul: Minat Menjadi 

Jurnalis Mahasiswa KPI Fakultas Dakwah Uin Sunan Kalijaga 2003- 
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2004. Hasil penelitian: Minat menjadi seorang jurnalistik cukup 

tinggi dibuktikan dengan adanya mahasiswa yang sangat senang 

mengikuti matakuliah jurnalistik dan sebagian cukup senang 

mengikuti matakuliah jurnalistik. Faktor-faktor  yang menghambat 

kurang adanya minat mahasiswa untuk mengjikuti matakuliah adalah 

untuk menulis di media, kurang melibatkan diri dalam kejurnalistikan 

dari segi manfaat, maupun proses, lingkungan yang kurang 

mendukung. 

 

2. Skripsi Ikhwan Taufik UNY 2013 Dengan judul pengaruh pelatihan 

penulisan terhadap pengetahuan menulis dan kualitas karya ilmiah 

ketehnikan siswa SMK penerbangan AAG Yogyakarta. Metode 

penelitian experimental design dengan jumlah sampel 15 anak. 

Dengan analisis data menggunakan uji wilcoxon dan analisis isi. 

Hasil penelitian menujukan adanya perbedaan antara sebelum dan  

sesudah mengikuti pelatihan jurnalistik. Variabel independen dari 

penelitian ini adalah: motivasi, pengetahuan tehnik penulisan dan 

serba serbi penulisan artikel. Variabel dependen dari penelitian ini 

adalah: pengetahuan menulis siswa SMK penerbangan dan kualitas 

artikel ilmiah populer keteknikan. 

 

3. Jurnal  penelitian oleh Dadang S.Anshori. Dengan judul penelitian 

peningkatan kemampuan  menulis mahasiswa melalui model work 

shop dalam perkuliahan kepenulisan pada perogram non 
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kependidikan jurusan pendidikan bahasa dan sastra indonesia FPBS 

UPI. Metode yang dipakai model work shop. Hasil penilitan: dengan 

menggunakan hasil workshop memaparkan tentang kemampuan 

menulis mahasiswa dan penggunaan model workshop dalam 

perkuliahan kepenulisan. Dengan menggunakan model workshop 

dalam pembelajaran  menulis berbagai perubahan terjadi dalam diri 

mahasiswa. Perubahan tersebut mencakup: mahasiswa dapat 

menemukan solusi, mengatasi keberhentian (kemandekan) menulis, 

semakin  peroduktifnya mahasiswa dalam menulis ditemukannya 

gaya penulisan dan munculnya sikap keberanian untuk mempublikasi 

hasil karyanya. Model tersebut diilakukan dengan: kolaborasi dalam 

4 siklus yakni kolaborasi kelopok, kolaborasi kelas, kolaborasi dosen, 

dan kolaborasi dengan model. Melalui tahapan-tahapan tersebut para 

mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam menulis. Model 

workshop melatih keberhasilan yang tinggi dalam matakuliah 

kepenulisan karena karakteristik model ini sesuai dengan tujuan 

pembelajaran matakuliah kepenulisan sebagai mata kuliah 

keterampilan yakni mahasiswa mahir menulis. 

 

F. KERANGKA TEORI 

1. Pengertian minat 

Minat menurut kamus besar kamus bahasa Indonesia adalah 

kecenderungan hati yang tingi terhadap sesuatu, gairah, keinginan intensitas. 
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Minat adalah suatu ketertarikan terhadap sesuatu. Minat adalah dorongan 

terhadap sesuatu. Faktor yang mempengaruhi timbulnya minat yaitu 

pengalaman, kebiasaan, partisipasi dan sebagainya.
2
 

Minat adalah suatu landasan yang paling meyakinkan demi keberhasilan 

suatu proses belajar.
3
 Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan 

pada suatu hal atau aktivitas  tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya 

adalah suatu penerimaan akan suatu hubungan antara diri seseorang dengan 

suatu di luar diri. Semakin kuat atau smakin besar hubungan tersebut semakin 

ada ketertarikan. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh 

kemudian. Jadi minat adalah hasil belajardan menyokong belajar selanjutnya. 

Walaupun minat tidak merupakan suatu hal yang hakiki. Asumsi umum 

menyatakan bahwa minat akan membantu seseorang mempelajarinya.
4
 

Menurut Sumadi Suryabrata minat di bedakan menjadi dua yaitu:  

1. Minat Intrinsik  

Minat intrinsik adalah kecenderungan seseorang yang berhubungan 

dengan aktivitas itu sendiri. 

2. Minat Ekstrinsik 

                                                             
2
 AM, Sardiman. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar Pedoman Bagi Guru dan 

Calon Guru. (Jakarta: Rajawali, 1986). Hlm. 76 
33

 Singer, Kurt. Membina Hasrat Belajar di Sekolah. (Bandung: Remaja Karya, 1987).  

Hlm. 78 
4
 Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. (Jakarta: Rineka Cipta, 

1995). Hlm. 182 
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Minat ekstrinsik adalah kecenderungan seseorang untuk memilih 

aktivitas berdasarkan pengaruh orang lain atau tujuan harapan orang 

lain.
5
 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat 

Menurut Sadirman faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat 

yaitu pengalaman, kebiasaan, partisipasi dan sebagainya.
6
 

a. Pengalaman 

Pengalaman ialah hasil%tuhan alam dengan panca indra manusia. 

Berasal dari kata pengalaman pengalaman memungkinkan seseorang 

menjadi tahu dan hasil tau ini kemudian disebut pengetahuan. Dalam 

dunia kerja istilah pengalaman juga digunakan untuk merujuk pada 

pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat 

keterlibatan atau berkaitan dengannya selama periode tertentu. Secara 

umum pengalaman menujuk kepada mengetahui bagaimana atau 

pengetahuan prosedural daripada pengetahuan proposional. 

Pengetahuan yang berdasarkan pengalaman juga diketahui sebagai 

pengetahuan empirical atau pengetahuan posteriori. Seorang dengan  

cukup banyak pengalaman disegala bidang tertentu dipanggil ahli.
7
 

 

b. Kebiasaan atau Intensitas 

                                                             
5
 Suryabrata, Sumadi. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Raja Grafindo, 1995). Hlm. 72 

6
 AM, Sardiman. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar Pedoman Bagi Guru dan 

Calon Guru. (Jakarta: Rajawali, 1986). Hlm. 76 
7
 Vardiansyah, Dani. Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar.Indeks. (Jakarta : 2008). 

Hlm. 3 
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Kebiasaan atau intensitas merupakan suatu bentuk perbuatan 

berulang-ulang dengan bentuk yang sama yang dilakukan secara 

sadar dan mempunyai tujuan-tujuan jelas dan dianggap baik dan 

benar. Kebiasaan juga diketahui sebagai tradisi, tradisi berasal dari 

bahasa latin “traditio” diteruskan atau kebiasaan dalam pengertian 

yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk 

sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok 

masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau 

agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah 

adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik 

tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat 

punah. 

c. Partisipasi  

Partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu “participation” adalah 

pengambilan bagian atau pengikut sertaan. Partisipasi adalah sesuatu 

keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan 

dan ikut bertangung jawab didalamnya. Dalam definisi tersebut kunci 

pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya 

partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan 

dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut 

memikul tangung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan 

tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-

bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan. 
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Jadi dari beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta 

fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang 

melaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung 

pencapaian tujuan dan bertangung jawab atas keterlibatannya. 

 

3. Hubungan Intensitas dengan Minat 

Minat menurut kamus besar kamus bahasa Indonesia adalah 

kecenderungan hati yang tingi terhadap sesuatu, gairah, keinginan intensitas. 

Intensitas menurut kamus besar kamus bahasa Indonesia adalah keadaan 

tingkatan atau ukuran intensnya. 

Menurut Nurarifiyani, intensitas berpengaruh sangat signifikan terhadap 

minat.
8
 Karena intensitas berhubungan dengan minat  mahasiswa setiap di 

kelas mengikuti matakuliah, berlatih menulis di media dan ikut serta partisipasi 

ketika di kelas. 

Hubungan intensitas dengan minat juga dibuktikan dengan konsentrasi 

atau tidak ketika di kelas. Selain itu mahasiswa dibuktikan dengan latihan 

menulis opini di media surat kabar. Intensitas juga dibuktikan dengan presensi 

75%. Sehingga intensitas dengan minat saling berhubungan. Intensitas 

berhubungan dengan waktu atau aktivitas mahasiswa dalam mengikuti 

matakuliah penulisan artikel. 

                                                             
8
 Nurarifiyani, Frida. Hubungan Intensitas Menonton Iklan Kosmetik dengan Minat 

Membeli Pada Mahasiswa Universitas Swasta  
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Sedang minat berhubungan dengan semangat, dorongan, motivasi, 

kesukaan untuk melakukan aktivitas mahasiswa. Semangat untuk membangun 

minat dimulai dari dalam diri individu, sedang intensitas dibangun dengan 

waktu, tenaga dan pikiran. Oleh karena itu intensitas dan minat harus dipupuk, 

ditumbuhkan, dan dibangun agar kokoh. 

Jadi sebagai mahasiswa KPI kita perlu mengembangkan langkah-langkah 

sejak awal. Jadi intensitas dengan minat erat sekali hubungannya. Intensitas 

adalah dimana mahasiswa berkait dengan frekuesi waktu seberapa sering dia 

mengikuti kuliah. Minat berkait dengan bagaimana mahasiswa berlatih menulis 

artikel opini di media surat kabar. 

 

4. Hubungan Intensitas Mengikuti Kuliah dengan Minat Menulis Opini 

Hubungan minat menulis opini dengan intensitas mengikuti kuliah di 

buktikan adanya semangat belajar di mahasiswa di kelas dan aktif berlatih 

menulis opini atau artikel serta mengikuti kuliah sebanyak 14 kali. Menurut 

Sumardi Surya Brata aktivitas yang disertai dengan perhatian intensif akan 

lebih sukses. Perhatian spontan atau perhatian tak disengaja cenderung untuk 

berlangsung lebih lama dan lebih intensif daripada perhatian yang disengaja. 

Intensitas adalah berhubungan dengan waktu seberapa sering mahasiswa 

berlatih menulis dan mengikuti kuliah di matakuliah penulisan artikel. Minat 

berhubungan dengan kecenderungan mahasiswa mengikuti matakuliah 

penulisan artikel dan tertarik untuk mempublikasi tulisan di media surat kabar. 

Jadi hubungan minat dan intensitas saling berhubungan. 
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G. Hipotesis  

Hipotesa kerja (Ha): ada hubungan yang signifikan antara intensitas 

mengikuti kuliah penulisan artikel dengan minat menulis opini di surat kabar 

mahasiswa KPI UIN Sunan Kalijaga.  

Hipotesa nol (H0): tidak ada hubungan yang signifikan antara intensitas 

mengikuti kuliah penulisan artikel dengan minat menulis opini di surat kabar 

mahasiswa KPI UIN Sunan Kalijaga. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Bab 1 dalam sistematika pembahsan dijelaskan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti, kegunaan 

peneliti, kajian pustaka, kajian teori, hipotesis, dan sistematika pembahasan.   

Bab 2  berisi tentang metodelogi penelitian yang terdiri dari: jenis analisis 

penelitian, definisi oprasional, definisi konseptual, validitas dan reabilitas, 

instrumen penelitian, teknik pengumpulan data. Bab 3  berisi penjelasan tentang 

minat menulis mahasiswa KPI. Bab 4 menganalisa hubungan intensitas mengikuti 

kuliah penulisan artikel dengan minat menulis artikel opini di surat kabar 

mahasiswa KPI. Bab 5 berisi tentang kesimpulan dan penutup. 

 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mahasiswa KPI jurnalis sudah memiliki minat, tetapi aplikasi menulis atau 

berkarya masih kurang. Mahasiswa jurnalistik sudah memiliki minat 

dalam menghasilkan karya tulis artikel. Jadi untuk menumbuhkan minat 

bisa dengan mencari referensi dengan membaca, mendengar radio dan lain 

sebagainya. 

2. Mahasiswa KPI jurnalis intensitas menulis masih kurang dalam 

menerbitkaan karya. Untuk melihat seberapa jauh intensitas mahasiswa di 

harapkan bisa lebih sering menambah frekuensi menulis terutama artikel.  

Karena intensitas bisa dilihat dari seberapa jauh mahasiswa aktif menulis.  

Jadi kita bisa menambah intensitas dengan berlatih menulis artikel 

sesering mungkin. 

3. Mahasiswa termotivasi untuk menulis artikel di surat kabar, tapi tidak 

hanya untuk tugas. Sehingga dapat dikatakan mengikuti mata kuliah 

penulisan artikel dapat menumbuhkan minat menulis artikel atau opini di 

surat kabar. 
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B.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, peneliti mengajukan saran sebagai 

berikut: 

1. Jurusan jurnalistik harus lebih sering mengadakan workshop, seminar, dan 

pelatihan–pelatihan jurnalis. Jadi mahasiswa harus lebih sering berlatih, 

membangun hubungan kerjasama dengan media. Jadi dengan mengadakan 

pelatihan, workshop dan seminar dan membangun kerjasama dengan 

media kita bisa mewujudkan mahasiswa yang kreatif dalam karya. 

2. Fakultas jurusan harus memberi wadah, semangat, dukungan, serta 

fasilitas kepada mahasiswa. Fasilitas bisa berguna untuk memicu semangat 

berkreatif. Jadi kita bisa mengembangkan tulisan yang berkualitas. 

3. Mahasiswa jurnalis harus bisa menjadi mahasiswa yang bisa dijadikan suri 

tauladan yang baik di tengah-tengah masyarakat terutama dalam 

menghasilkan suatu karya artikel. Jadi mahasiswa bisa berkembang dan 

bisa bersaing di masyarakat terutama bidang artikel. 
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