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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian  pengaruh kepercayaan dan evaluasi 

tentang wartawan infotainment terhadap sikap mahasiswa jurnalistik 

Universitas Multimedia Nusantara diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kepercayan mempengaruhi sikap mahasiswa jurnalistik pada 

profesi wartawan infotainment, begitu pula dengan evaluasi. 

Akan tetapi, pengaruhnya lebih besar jika keduanya secara 

bersamaan menjadi faktor pembentukan sikap. Pengaruh 

kepercayaan dan evaluasi tentang wartawan infotainment 

terhadap mahasiswa jurnalistik lebih sebesar 57%. Hal ini 

menunjukan bahwa asumsi tentang teori expectancy value 

terbukti yaitu sikap dipengaruhi oleh kepercayaan dan evaluasi 

seseorang terhadap suatu objek. 

2. Pengaruh kepercayaan pada sikap nilainya lebih kecil 

dibandingkan dengan evaluasi pada sikap atau justru 

kepercayaan dan evaluasi mempengaruhi sikap. Hal ini 

menunjukan bahwa kepercayaan mahasiswa jurnalistik 

Universitas Multimedia Nusantara masih penuh keraguan atau 

justru masih rendah. 

Pengaruh Kepercayaan.., Francisca Bertha Vistika Putri, FIKOM UMN, 2013
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3. Setiap angkatan besarnya pengaruh kepercayaan dan evaluasi 

terhadap sikap mereka (mahasiswa jurnalistik 2009,2010, dan 

2011) jumlahnya memang berbeda. Hal ini menjadi bukti 

bahwa setiap orang memiliki penilaian sendiri-sendiri 

tergantung dari kepercayaan dan evaluasi mereka tentang 

wartawan infotainment. Akan tetapi, tidak tampak bahwa 

semakin lama kuliah atau semakin banyak mata kuliah yang 

diterima oleh mahasiswa tentang jurnalistik memperkuat 

pengaruh kepercayaan dan evaluasi mereka dalam 

pembentukan sikap.  

4. Berdasarkan pertanyaan dari ketiga dimensi yang telah diteliti 

yaitu kepercayaan, evaluasi, dan sikap tampak bahwa jawaban 

ragu-ragu mendominasi. Hal ini dapat disebabkan pengalaman 

atau pengetahuan mereka tentang wartawan maupun tayangan 

infotainment berbeda dengan pengetahuan jurnalistik yang 

mereka dapatkan selama perkuliahan. Dengan itu, mereka 

menjadi ragu dengan pengalaman dan pengetahuan tentang 

wartawan dan tayangan infotainment yang sebelumnya telah 

mereka dapatkan. Prinsip jurnalistik yang normatif seringkali 

tidak teraplikasikan dalam tayangan infotainment. 

 

 

 

Pengaruh Kepercayaan.., Francisca Bertha Vistika Putri, FIKOM UMN, 2013
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5.2  Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang didapat, maka ada 

beberapa saran  sebagai berikut  

1. Bagi para pekerja infotainment, baik wartawan maupun orang-orang 

yang bekerja dibalik layar tayangan infotainment dapat memperbaiki 

pekerjaannya agar mampu meningkatkan kepercayaan khalayak pada 

informasi yang dihasilkannya. 

2. Bagi para pengajar atau pendidik di bidang jurnalistik, baik yang 

formal maupun non-formal semakin meningkatkan pengetahuan 

tentang aturan jurnalistik. Hal ini bertujuan untuk menguatkan 

pandangan calon-calon penerus di bidang jurnalistik khususnya di 

Indonesia tentang apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat sesuai 

etika jurnalistik, sehingga dalam praktiknya pers yang kebablasan 

menjadi semakin berkurang. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang akan 

melakukan penelitian tentang wartawan infotainment. Di penelitian 

selanjutnya, diharapkan peneliti lain dapat menggunkan teori 

expectancy  value  untuk lebih menguatkan kebenaran teori tersebut 

dalam membentuk sikap atau justru menggunakan teori lain yang 

merupakan lanjutan teori ini misalnya saja seperti Reasoned Action 

atau yang belum pernah digunakan meneliti wartawan infotainment 

agar dapat melihat sisi lain pembentukan sikap.  

Pengaruh Kepercayaan.., Francisca Bertha Vistika Putri, FIKOM UMN, 2013
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4. Dalam penelitian selanjutnya variabel penelitian juga dapat diganti 

selain kepercayaan dan evaluasi misalnya dari sisi kode etik secara 

keseluruhan, intensitas pelanggaran yang dilakukan wartawan 

infotainment, dampak tayangan dan wartawan infotainment pada 

televisi Indonesia, maupun dari sisi kepuasan pada cara kerja wartawan 

infotainment. Sampel yang digunakan juga bisa menggunakan 

tingkatan pendidikan bukan saja pengetahuan seperti penelitian ini, 

agar dapat dilihat semakin tinggi pendidikan semakin menambah 

besarnya pengaruh kepercayaan dan evaluasi pada sikap menurut 

expectancy value theory. 

Pengaruh Kepercayaan.., Francisca Bertha Vistika Putri, FIKOM UMN, 2013




