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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh wartawan Kompas.com 

memberikan beberapa perbedaan kompetensi antara wartawan lulusan ilmu 

komunikasi dengan wartawan non ilmu komunikasi. Wartawan lulusan ilmu 

komunikasi lebih banyak mengatahui dan memahami tentang kode etik juralistik, 

dimana hal tersebut merupakan materi yang akan selalu menjadi dasar dalam 

melakukan kegiatan jurnalistik dalam masa perkuliahan. Wartawan lulusan non 

ilmu komunikasi tidak mendapatkan materi – materi tersebut sehingga beberapa 

wartawan lulusan non ilmu komunikasi memiliki kompetensi yang sedikit dibawah 

dari wartawan lulusan ilmu komunikasi. 

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kompetensi 

wartawan dalam menulis berita pada media online Kompas.com. Hasil dari 

perhitungan penilaian variabel X atau kompetensi wartawan bahwa sebanyak 41 

responden dari total sampling 42 memiliki skor dengan kategori tinggi berdasarkan 

nilai interval. Nilai tersebut menunjukan bahwa wartawan Kompas.com memiliki 

nilai yang tinggi dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya. Berdasarkan kuesioner 

yang penulis sebar terdapat pasal – pasal dalam Kode Etik Jurnalistik dan indikator 

kompetensi wartawan yang secara keseluruhan responden menjawab dengan skor 

antara 61 – 81, artinya wartawan Kompas.com mematuhi kode etik yang berlaku 

sehingga wartawan Kompas.com memiliki kompetensi yang mempuni dalam 

menulis berita. 

  

5.2 Saran  

 Dalam penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Kompetensi 

Wartawan Dalam Menulis Berita Pada Media Online Kompas.com” maka peneliti 

memberikan saran yaitu: 

1. Bagi Kompas.com sebagai media yang mempekerjakan seorang wartawan 

sebaiknya meningkatkan lagi kualifikasi dalam perekruitan calon wartawan, 

karena profesi wartawan merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh 
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sesorang yang memilik pengetahuan, keterampilan, kecerdasan dan 

kesadaran diatas rata – rata.  

2. Bagi wartawan yang bekerja di Kompas.com maupun yang bekerja di media 

lain sebaiknya jadilah wartawan yang memiliki idealisme yang tinggi dalam 

melakukan kegiatan jurnalistik, karena hasil berita yang akan mereka 

berikan kepada masyarakat luas memiliki berbagai efek yang besar serta 

wartawan juga merupakan tolak ukur bagi bangsa yang besar. 

3. Bagi calon wartawan sebaiknya pahami dan pelajari serangkaian teori 

komunikasi jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik jika ingin menjadi seorang 

wartawan, jangan hanya andalkan kemampuan menulis dan berbagai 

perangkat teknologi komunikasi untuk menyebarkan berita karena efek dari 

berita yang tidak akurat dapat merugikan orang lain. 
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