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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
 

 
 
5.1 Simpulan 

 Dari penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh individu pada proses 

pembuatan feature profil leadership di majalah Best Life, dapat disimpulkan 

bahwa hirarki pengaruh pada level individu mempengaruhi isi dari feature profil 

leadership karena Rudolf menggunakan standardnya untuk menjadi dasar 

pertimbangan dalam menulis feature profil leadership di majalah Best Life. Hal 

ini dapat dilihat dari informasi yang dipilih dan ditonjolkan oleh Rudolf dalam 

mengonstruksi feature tersebut. 

 Framing juga dipengaruhi oleh faktor intrinsik pada level individu yang 

dikemukakan oleh Shoemaker dan Reese yang terlihat sangat mempengaruhi 

kognisi Rudolf dalam melakukan penulisan feature profil leadership. Rudolf 

menginternalisasikan faktor intrinsik yang kemudian dieksternalisasi dengan 

menggunakan standardnya dalam melakukan proses pemilihan dan penonjolan 

informasi yang digunakan untuk menulis feature profil leadership. Hasil feature 

yang telah melalui proses pemilihan dan penonjolan ini yang menunjukkan bahwa 

Rudolf telah melakukan framing pada feature-nya. 

Dalam melakukan pemilihan narasumber, Rudolf hanya akan memilih 

narasumber yang sesuai dengan standardnya yaitu pemimpin yang memiliki 

karakter kuat, dapat memotivasi, mengayomi dan dapat menginspirasi. Standard 

ini yang selalu mengarahkannya kepada narasumber yang menurutnya sesuai 
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untuk penulisan feature profil leadership. Ia pun mengakui bahwa setiap 

tulisannya yang akan ditonjolkan adalah perjuangan, karakter postif, dan gaya 

kepemimpinan. 

Wawancara dengan narasumber pun diawali dengan pertanyaan standard 

yang mempertanyakan latar belakang narasumber sehingga hasil penulisannya 

akan selalu mengandung hal tersebut. Pada saat mengumpulkan data, penulis 

menemukan bahwa Rudolf juga mengonsumsi realitas dari artikel narasumber lain 

saat mencari riset. Framing tidak hanya diproduksi tetapi juga dikonsumsi oleh 

wartawan yang diteliti oleh penulis. Riset-riset yang telah dikumpulkannya akan 

diseleksi dan dipilih juga untuk menghindari kesamaan informasi dengan penulis 

lain. Ia pun hanya mentranskrip hasil wawancara yang dirasanya sesuai dengan 

angle yang dipilih. 

Setelah semua data didapatkannya, Ia akan kembali menyeleksi, memilih 

dan menonjolkan informasi yang sesuai dengan angle yang diinginkan. Pada 

penulisan feature profil leadership Christov, Rudolf menggunakan judul 

pemimpin yang memiliki pengaruh. Baginya, judul tersebut cukup umum dan 

dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Dalam artian ini, Rudolf telah 

mengetahui realitas apa yang dianut oleh masyarakat sehingga memudahkannya 

dalam proses pengontruksi realitas dan mengarah kemana framing tersebut. Ia pun 

mengaku bahwa informasi yang ditonjolkan lebih kepada pemimpin yang 

memberikan pengaruh positif ke lingkungannya. 
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5.2 Saran 

 Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penelitian ini yang 

dapat disempurnakan oleh penelitian selanjutnya. Kekurangan dalam penelitian 

ini adalah penulis tidak melakukan analisis teks framing pada hasil feature profil 

leadership yang sudah jadi karena keterbatasan waktu. Analisis teks diperlukan 

guna untuk mendukung hasil temuan terutama sebagai pembanding pernyataan 

wartawan mengenai pengaruh level individu dengan hasil akhir framing yang 

tercermin dalam hasil tulisan wartawan tersebut. 

Penelitian selanjutnya diharapkan bisa melakukan analisis teks framing 

untuk mendukung penelitiannya serta dapat melanjutkan penelitian hirarki 

pengaruh level individu ini ke tahap selanjutnya yaitu rutinitas media, organisasi, 

extra-media dan ideologi. 
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