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BAB V 

Penutup 

A. Kesimpulan  

 Untuk memulai suatu hal yang besar memang sejatinya selalu membutuhkan 

usaha yang besar serta diringi dengan proses yang panjang tentunya, demi mencapai 

hasil yang terbaik. Seperti tujuan yang awalanya ingin dicapai oleh penulis agar karya 

tulis feature tersebut dibaca oleh dunia akhirnya tercapai dengan segala proses 

panjang yang dilalui. Dengan keberhasilan yang diraih dalam kompetisi IMPACT 

USM Malaysia 2018 ini yakni mendapat predikat terbaik juara 1 kategori feature 

writing tersebut juga juga tidak terlepas dari dukungan lingkungan sekitar mulai dari 

keluarga, sahabat,  dan juga sistem yang berlaku terlebih lagi dari semua jajaran 

dosen beserta staff Fakultas Ilmu Komunikasi & Multimedia Universitas Mercu 

Buana Yogyakarta. 

 Proses panjang yang telah dilewati penulis dengan menyelesaikan karya 

feature “Lellah Menjadi Lillah” tersebut, tidak terlepas dari teori yang disampaikan 

oleh Suhandang34 menyampaikan bahwa feature dapat diartikan sebagai artikel atau 

berita yang khusus dan istimewa. Cerita feature bersifat khusus dan istimewa karena 

melibatkan perasaan makna kedalam pikiran para pembaca serta mengulas dari sisi 

media yang digunakan. Pencapaian mendapat predikat  juara 1  ini tentu menjadi 

pengalaman yang sangat berharga bagi penulis, yang telah terlebih dahulu melewati 

semua proses perjalanan panjangnya. Setelah hal tersebut dilakukan , melewati fase 

seleksi internal, bimbingan dengan dosen, mereview kembali, lalu masuk 10 besar, 

hingga menjadi yang terbaik sebagai juara 1 tentu membutuhkan proses yangtidak 

sedikit bukan? akan tetapi unsur terpenting yang harus ada adalah doa yang tetap 

terus mengalir sampai Allah SWT  memberikan hal yang tak terduga. 

                                                 
34 Suhandang, Kustadi. 2004. Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi, Produk, & Kode Etik. 

Bandung: Nuansa, hlm 109 
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B.  Saran  

 Bagi para mahasiswa yang memiliki bakat jenis apapun sesuai dengan bidang 

minat masing- masing hal yang menjadi kunci utama adalah yakin dengan diri sendiri 

terlebih dahulu, tetap teguh dengan niat serta bulat dalam tekad dan pastinya 

konsisten dalam menggapai tujuan awal. Hal lain yang sangat berpengaruh juga yakni 

memerangi rasa malas bosan atau gangguan dari diri sendiri, yang terpenting ketika 

melawan rasa bosan tersebut adalah  terus memiliki fikiran positif kedepannya  

terlepas dari apapun yang akan diraih nantinya.  

 Dan adapun yang memiliki minat yang sama dengan penulis yakni pada 

bagian karya tulis feature, hal yang perlu diersiapkan adalah perbanyak mengasah 

tulisan dengan tanpa terbebani oleh harus memiliki kosakata yang megah atau istilah 

gaya bahasa yang spektakuler atau sebagainya , cukup bercerita saja layaknya sedang 

berbicara atau berbagi cerita dengan orang lain. Mulailah mencoba untuk menulis apa 

saja hal yang dialami dari semua perjalanan menjalani kehidupan ini, semua 

pengalaman dapat dituangkan kedalam cerita tulisan feature ini.  Terlebih lagi jangan 

lupa untuk selalu mengedepankan sudut pandang sebagai pembaca juga,serta selalu 

memberi warna kepada tulisan  feature tersebut langsung menyasar kearah hati 

pembaca nantinya guna dapat menggugah rasa simpati atau empati. Karena ciri khas 

dari sebuah karya feature ini adalah memiliki bahasa yang ringan dan santai namun 

dapat langsung dengan cepat dicerna oleh setiap orang, sekaligus menimbulkan rasa  

serta menggugah fikiran atau tindakan setelah membaca tulisan tersebut. Pengalaman 

mengikuti  kompetisi IMPACT USM Malaysia 2018 ini menjadi bukti bahwa setiap 

orang mampu mengembangkan minat dan hobi dijalan masing-masing tanpa 

menunda-nunda kesempatan, sebab berkarya juga butuh aksi nyata bukan hanya 

sebatas angan-angan saja. Buktikan pada diri sendiri, keluarga, teman, orang-orang 

disekitar bahkan hingga masyarakat  dunia, bahwa anda adalah seseorang yang dapat 

diperhitungkan !. 
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