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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1  Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat penulis berikan dalam pembahasan 

mengenai Berita Online Menggunakan RSS bahwa dalam menggunakan 

RSS, dapat memakai My Yahoo! dan Bloglines. Hal ini untuk mendapat 

berita lebih cepat dan biaya yang lebih murah daripada tidak 

menggunakan RSS. Penulis juga menyimpulkan bahwa RSS mempunyai 

beberapa kelebihan dan kekurangannya bagi pengguna RSS.  

Beberapa kelebihan menggunakan RSS, yaitu : 

1. Menghemat pulsa/tagihan rekening Internet. Sebab tidak lagi perlu 

berlama-lama mengunjungi satu demi satu situs favorit kita.  

2. Browsing lebih mudah dan ringan, karena tidak perlu membuka banyak 

window. Dengan RSS, cukup membuka satu layar aplikasi, contohnya 

Bloglines, untuk membaca ratusan situs berisi ribuan artikel.  

3. Tidak ketinggalan informasi. Setelah misalnya satu bulan tidak 

mengakses Internet, kita tetap bisa membaca semua artikel situs 

favorit kita yang di-update selama satu bulan itu. Sebaliknya, bila 

langsung membuka alamat situs tanpa berlangganan RSS, maka kita 

harus membuang waktu lagi untuk mencari arsip yang tidak sempat 

kita baca selama satu bulan tersebut.  

4. Sangat cocok bagi pembaca dengan koneksi Internet lambat. Dengan 

membaca situs lewat RSS, loading jauh lebih cepat daripada langsung 

membuka alamat/URL situs, karena yang ada cuma tulisan dan 

gambar yang menyertai artikel, sedangkan aksesoris lain di situs asli 

seperti animasi flash, suara, iklan banner dan lainnya tidak ikut 

dimasukkan dalam feeds kita.  

5. Artikel-artikel menarik bisa disimpan. Salah satu aplikasi gratis 

pembaca RSS, contohnya Bloglines, memiliki fitur untuk menyimpan 
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artikel dalam folder-folder. Beberapa bulan atau setahun kemudian, 

kita masih bisa membaca arsip artikel pilihan itu.  

6. Begitu juga bila berlangganan RSS via email, maka semua artikel 

tersebut akan tersimpan di email kita dan bisa kita baca sewaktu-

waktu.  

Kekurangan/hal-hal negatif  membaca situs dengan RSS: 

1. Tidak bisa membaca dan memberi komentar terhadap suatu berita 

atau artikel. Bila hendak mengomentari sebuah artikel, kita harus 

masuk kedalam website tersebut, lalu membaca dan mengisi komentar 

yang kita inginkan kemudian mengirimnya. Tapi hal ini tidak tersedia 

dalam RSS karena RSS tidak memberi fasilitas mengomentari suatu 

berita atau artkel tapi hanya mendapat isi dari berita atau artikel 

tersebut. 

2. Tidak bisa melihat/mempergunakan fitur-fitur yang tersedia di situs 

atau suatu website karena kita hanya mengambil beritanya bukan fitur-

fiturnya.  

4.2  Saran 

Saran yang dapat penulis berikan dalam pembahasan mengenai 

Berita Online Menggunakan RSS yaitu : 

1. Dari pembahasan di atas penulis menyarankan untuk menggunakan 

Bloglines karena lebih efektif dan lebih  mudah digunakan daripada 

MyYahoo!. 

2. Penulis juga menyarankan agar menggunakan RSS tidak melalui 

email. Jadi RSS tidak dikirim ke email kita karena inbox di email kita 

akan penuh dengan RSS yang masuk. Kita juga akan bingung 

membedakan mana yang merupakan RSS dan yang mana pesan 

pribadi kita.  

 


