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BAB VI 

PENUTUP 

     

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa:  

1. Stimulus yang diberikan pada organisme dapat diterima. Stimulus disini 

adalah pesan yang disampikan dalam pemberitaan registrasi kartu 

prabayar. Berdasarkan respon yang diperoleh dari penelitian diketahui 

bahwa stimulus yang diterima oleh organisme menunjukkan adanya 

komunikasi yang efektif dan adanya perhatian dari organisme. Dalam hal 

ini stimulus efektif dan ada reaksi.  

2. Respon civitas academica Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau terhadap pemberitaan registrasi kartu prabayar yang meliputi respon 

kognitif, afektif dan psikomotorik/ konatif, yaitu:  

a. Respon kognitif berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan 

informasi civitas academica Universiras Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau terhadap pemberitaan registrasi kartu prabayar dengan 

presentase 66,97 % yang dinyatakan “baik”.  

b. Respon afektif merupakan respon yang berhubungan dengan sikap 

senang atau tidak senang civitas academica Universiras Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau terhadap pemberitaan registrasi kartu 

prabayar dengan persentase 67,56 % yang dinyatakan “baik”.  

c. Respon psikomotorik berhubungan dengan perilaku yang meliputi 

tindakan terhadap pemberitaan registrasi kartu prabayar dengan 

persentase 66,71 % dinyatakan baik.  

Sedangkan respon civitas academica Universiras Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau secara umum terhadap pemberitaan registrasi kartu 

prabayar dengan persentase sebesar 66,98 % dalam kategoribaik.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, 

peneliti menyadari bahwa pemberitaan tentang kebijakan Kementrian 

Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendapatkan respon yang baik 

dari civitas academica UIN Suska Riau. Dengan demikian maka peneliti 

menyarankan : 

1. Masyarakat  

a. Masyarakat hendaknya menjadi khalayak yang lebih peka dalam 

memahami setiap informasi yang ada. 

b. Selain itu juga, masyarakat dituntut untuk aktif mencari informasi serta 

mengetahui tujuan dan manfaat dari diberitakannya kebijakan yang ada 

sehingga tercipta kepercayaan dan kenyamanan bersama. Sehingga 

dapat memberikan sikap yang tepat terhadap setiap pemberitaan yang 

ada. 

2. Civitas academica  

Bagi civitas academica UIN Suska Riau yang belum melakukan 

registrasi kartu prabyar agar segera melakukan registrasi, untuk dapat 

menggunakan kartu dan menghindari  sanksi blokir.  


