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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dalam berita mengenai masalah kasus pembunuhan pada umumnya 

setiap media membingkainya kedalam sebuah berita yang sifatnya berlanjut. 

Makna berlanjut disini adalah pemberitaan mengenai kasus korupsi tersebut 

belum bisa diselesaikan dalam satu penerbitan, hal tersebut dikarenakan kasus 

pembunuhan tersebut merupakan suatu masalah yang memerlukan 

pemeriksaan yang lebih rinci agar dapat mendapatkan pelaku atau tersangka 

utama dalam kasus pembunuhan tersebut. 

Adapun pemberitaan masalah kasus pembunuhan pada supir gocar 

yang diterbitkan oleh situs Riauterkini.com pada bulan November 2017 tahun 

lalu dan diteliti oleh penulis yaitu mulai dari bulan November 2017 sampai 

bulan Februari tahun 2018 , dimana didalam tiga bulan tersebut terdapat 

sebanyak 9 item berita yang diteliti oleh penulis mengenai pembingkaian 

berita atau frame berita yang diterbitkan oleh Riauterkini.com. Adapun dalam 

kajiannya penulis menggunakan konsep analisis framing yang dikemukakan 

oleh Robert Entman dengan empat element framingnya yaitu Define Problem 

(Alur Permasalahan), Diagnose Causes (Sumber Masalah), Make Moral 

Judgement (Nilai Moral), dan Treatment Recomenndantion (Penyelesaian 

Masalah). 

Setelah melakukan penelitian maka berikut hasil penelitian yang 

diteliti oleh penulis pada bulan November sampai Februari 2018 sebanyak 9 
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item berita yang diambil menggunakan empat element framing  yang 

dikemukakan oleh Robert Entman yaitu sebagai berikut:,  

Pertama Define Problem/ Pendefenisian Masalah, yang mana seperti 

yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan langkah awal untuk 

menemukan alur kejadian sehingga suatu peristiwa tersebut. Adapun Define 

Problem/ pendefenisian masalah kasus pembunuhan seorang supir gocar pada 

bulan November tahun lalu yang diteliti oleh penulis diambil mulai dari bulan 

November sampai bulan Februari 2018 yang mana didalam tiga bulan tersebut 

terdapat 9 item berita yang membahas mengenai kasus pembunuhan supir 

Gocar , dan ke 9 item berita tersebut termasuk kedalam alur permasalahan 

karena Riauterkini.com konsisten dalam memberitakan masalah tersebut 

dengan menerbitkan berita yang berlanjut sampai selesai. 

Kedua sumber masalah/ Diagnose Causes, yaitu menentukan siapa 

yang menjadi aktor  atau penyebab masalah dalam berita kasus pembunuhan 

supir gocar bulan November 2017 . Dari 9 item berita yang diteliti, penulis 

menemukan 4 sumber masalah didalam pemberitaan yang diterbitkan oleh 

Haluan Riau mengenai masalah tersebut yaitu pada pemberitaan tanggal 27 

November , 28 November, 28 November 2017 dan 12 Februari 2018. Dengan 

keterangan 4 berita diantaranya dinyatakan sebagai Tersangka dari kasus 

pembunuhan tersebut. 

Ketiga membuat keputusan moral/ Make Moral Judgement, 

memberikan nilai moral. Adapun dari 9 item berita yang diteliti penulis dari 

edisi November sampai bulan Februari 2018 yang disajikan Riauterkini.com 

mengenai pemberitaan kasus pembunuhan supir gocar bulan November 2017, 
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penulis melihat Riauterkini.com membingkai masalah tersebut lebih 

menekankan Nilai Moral atau Make Moral Judgement yaitu terdapat pada 

setiap edisi yaitu 9 item berita karena dalam pemberitan tersebut terdapat 

petikan berita yang sama dan menunjukan nilai moral/ Make Moral 

Judgement. 

Keempat Menekankan penyelesaian/ Treatment Recommedantion, 

penyelesaian masalah/ jalan keluar. Penulis melihat Riauterkini.com 

membingkai 9 item berita yang menerbitkan mengenai pemberitaan kasus 

pembunuhan supir gocar dibulan November 2017 tahun lalu penyelesaian 

masalah tersebut yaitu terdapat pada edisi 27 November dan 28 November 

2017  dimana Tim Polresta Pekanbaru akan menjerat para pelaku dengan Pasal 

340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. 

 

B. Saran  

1. Penulis menyadari banyak terdapat kesalahan baik dari segi penulisan 

maupun dari objek yang penulis teliti, mudah-mudahan dpat diperbaiki 

untuk kedepannya yang lebih baik lagi.penulis berharap mudah-mudahan 

hasil penelitian ini dapat membantu adik-adik yang ingin meneliti analisiss 

framing ini sebagai referensi, setidaknya dapat membantu walaupun jauh 

dari kesempurnaan. 

2. Kepada Situs Riauterkini.com diharapkan konsisten dalam  menerbitkan 

pemberitaan mengenai pembunuhan pada seorang supir gocar tahun lalu 

tersebut sampai selesai, karena berita hangat yang diterbitkan oleh setiap 

media tentunya akan merespon masyarakat untuk tertarik membaca berita 
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tersebut yang dianggap menarik oleh masyarakat, dan juga Untuk Tim 

Redaksi Riauterkini.com diharapkan agar memperhatikan penerbitan berita 

dari hasil wawancara wartawan, dan dalam sebuah berita tentunya harus 

memuat alur masalah, sumber masalah nilai moral dan penyelesaian dalam 

suatu masalah yang diberitakan. 

 


