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BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari paparan yang telah ada,

dapat disimpulkan integritas jurnalis iNEWS TV dalam menjalankan profesi,

sekaligus sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan sebelumnya.

Permasalahan yang dirumuskan sebelumnya yaitu mencari indikator integritas

jurnalis iNEWS dalam menjalankan profesi dan untuk mengetahui integritas

jurnalis iNEWS TV.

A. Kesimpulan

Dari paparan yang telah ada dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikator integritas dalam menjalankan profesi adalah, pertama,

membangun rasa percaya dalam hubungan. Kedua, berorientasi pada

kebenaran. Ketiga, bekerja dengan cara menghasilkan dan selesai secara

baik. Keempat, merangkul yang negatif. Kelima, berorientasi pada

perkembangan. Keenam, berorientasi pada hal-hal transenden.

2. Menurut pengamatan peneliti, integritas wartawan iNEWS TV masih

layak untuk bisa dikatakan berintegritas karena sesuai indicator yang

merujuk teori henry cloud karna pada indicator ke empat “merangkul yang

negative” negative disini asalkan tahu jelas kebenarannya dan jurnalis

iNEWS TV masih sangat layak dikatakan berintegritas, walaupun masih

melanggar kode etik jurnalistik yang ada di dalam pasal 3 “Wartawan

Indonesia selalu menguji informasi memberikan secara berimbang tidak
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mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi suatu penerapan asas

praduga tidak bersalah”.134

B. Saran-saran

1. Bagi redaktur pelaksana dan penanggung jawab produksi yang akan

mengolah dan mengedit kembali, haruslah dengan teliti dan menguasai

bahasa jurnalistik, sehingga cepat dimengerti dan tepat dikalimatnya.

2. Bagi para wartawan yang akan mencari, mengolah mengedit dan

menyebarluaskan informasi haruslah mengetahui indicator atau unsur-

unsur apa yang diperlukan sebelumberita dimuat, sehingga timbulnya

integritas wartawan di hati masyarakat banyak.

3. Sebelum menjalankan profesi, wartawan hendaknya membentuk integritas

dirinya sendiri, sehingga wartawan mempunyai nilai dimata khalayak.

Karena dengan integritas akan dengan mudah mempengaruhi pembaca.

4. Wartawan iNEWS TV harus memperbanyak refrensi dengan ikut

pelatihan-pelatihan yang menunjang integritas jurnalis dalam menjalankan

profesi supaya meningkat mutu kualitas individu atau jurnalis itu sendiri

baik kegiatan didalam kantor dan diluar kantor.

134 Syirikat Syah, Rambu-Rambu Jurnalistik, (Jakarta:Pustaka Pelajar, 2011),  h. 174.


