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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan apa yang telah peneliti kemukakan pada bab sebelumnya, 

permasalahan yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah mengenai “Pola 

Pemberian Amplop dan Sikap Wartawan Media Online”. 

Dari hasil analisis dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

a. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 55 persen responden 

mengaku setuju dan sangat setuju bila mereka menerima pemberian tiket 

gratis dari pihak yang mereka liput untuk keperluan resensi.  

b. Semua responden atau 100 persen responden setuju dan sangat setuju bila 

pihak yang mereka liput biasanya memberikan fasilitas makan siang dan 

makan malam gratis ketika mereka melakukan liputan. Dan semua responden 

juga mengaku setuju dan sangat setuju bila piha yang mereka liput biasanya 

memberikan undangan untuk liputan di luar kota atau luar negeri dengan 

fasilitas transport, penginapan dan konsumsi yang disediakan dan dijamin 

oleh pengundang. 

c. Sebanyak 85 persen responden mengaku setuju dan sangat setuju bila mereka 

menerima pemberian berupa materi dan fasilitas dari perusahaan atau instansi 

yang mereka liput karena upah atau gaji yang mereka terima tidak mencukupi. 
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d. Sebanyak 95 persen responden mengaku setuju dan sangat setuju bila mereka 

menjaga akurasi tentang informasi yang mereka sajikan meski mereka telah 

menerima amplop. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian tentang pola pemberian amplop 

dan sikap wartawan media online,  peneliti memiliki saran, sebagai berikut. 

5.2.1 Saran Akademik 

Penulis merasa penelitian ini belum sempurna. Masih perlu dilakukan 

penelitian lanjutan untuk mengetahui secara tepat bagaimana pola pemberian amplop 

dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi wartawan menerima amplop. Selain itu 

peneliti juga berharap kepada para peneliti yang akan mengambil topik serupa dengan 

penelitian ini, diharapkan dapat menggunakan jumlah responden yang lebih banyak 

dengan karakteristik yang lebih bervariasi guna  meningkatkan tingkat generalisisasi 

serta keragaman pada hasil penelitian. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan teori dan konsep lain untuk mengembangkan dan memperdalam 

pengamatan tentang terpaan sebuah tayangan. 

 

5.2.2 Saran Praktis 

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, salah satunya adalah 

wartawan menerima amplop karena gaji wartawan yang tidak mencukupi. 
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Sebaiknya, perusahaan media mulai memperhatikan upah layak wartawan dan 

memberikan peraturan dan sanksi yang tegas terhadap setiap wartawan yang 

menerima amplop, karena praktik ini masih banyak terjadi dan merupakan 

pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Dan apabila praktik ini dibiarkan terjadi terus 

menerus, wartawan akan dengan mudah menerima amplop. 

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis berikan pada akhir skripsi 

ini. Saran dan kritik yang membangun dari para pembaca akan penulis terima untuk 

menyempurnakan penelitian ini. 

 

Pola pemberian..., Gisela Natalia, FIKOM UMN, 2015




