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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan media tidak lepas dari perkembangan teknologi 

komunikasi. Kalau dulu orang hanya mengenal media cetak dan elektronik 

(televise dan radio), kini seiring perkembangan teknologi komunikasi berbasis 

cyber, maka media pun mengikutinya dengan menjadikan internet sebagai 

media massa. Dalam media massa saat ini berita tidak hanya dipandang 

sebagai informasi terbaru, tetapi sekaligus dipandang sebagai produk 

wartawan yang terdapat dalam media massa.
1
 

 Media tidak hanya menghadirkan sejumlah realitas ataupun  sebuah 

peristiwa yang terjadi secara langsung kehadapan khalayak atau publik, tetapi 

juga menyertakan sejumlah opini maupun penilaian atas fakta berita yang 

dikonstruksikan dalam satu kemasan (Frame), yang didasarkan atas sikap, 

aspirasi politik, maupun nilai ataupun kepentingan bisnis tertentu.
2
  Faktor 

seperti pemilik media, modal, dan pendapat media dianggap lebih menentukan 

bagaimana wujud isi media. Inilah yang menentukan peristiwa apa saja yang 

bisa atau tidak ditampilkan dalam pemberitaan, serta kearah mana 

kecendrungan pemberitaan sebuah media diarahkan.
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Situs Riauterkini.com merupakan media massa pertama di Riau yang 

berbasiskan internet berdiri pada tanggal 23 November 2003 dibawah naungan 

CV. Intimedia Riau pada tanggal 05 februari 2014 berubah nama menjadi PT. 

Riau Terkini Utama. Keberadaan situs Riauterkini.com ini merupakan langkah 

besar bagi perkembangan media masa khususnya di media internet yang saat 

ini perkembangannya sangat pesat. Sebagai media yang berbasiskan internet 

pertama kali terbit Riauterkini.com mempunyai peran penting dalam 

menyampaikan informasi kepada masyarakat terutama tentang berita kriminal 

sesuai dengan mottonya yaitu “Memantau Riau Detik per Detik”. Situs ini 

berusaha menyajikan berita seputar kejadian politik, sosial, lingkungan, 

budaya,  olahraga, ekonomi maupun berita kriminal di Riau secepat mungkin.
4
  

Dalam media khususnya dalam surat kabar pemberitaan kriminal 

seperti kasus pembunuhan sangat sering diberitakan. Berbagai motif kasus 

pembunuhan  terjadi setiap harinya. Begitupun di situs berita Riauterkini.com 

juga memberitakan kasus pembunuhan dirubrik hokum dan kriminal setiap 

harinya. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa 

seseorang dengan cara yang melanggar hokum. Pembunuhan biasanya 

dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, 

dendam, membela diri, dan sebagainya. 

Berita kriminal yang terdapat di situs Riauterkini.com banyak menarik 

perhatian masyarakat luas.hal ini dikarenakan masyarakat ingin mengetahui 

bagaimana peristiwa itu terjadi lalu menjadikannya pelajaran untuk bisa 

menghindari atau tidak menjadi korban  kejahatan serupa.
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Pada Penelitian ini peneliti tertarik untuk mengangkat Berita Kriminal 

di Situs Riauterkini.com khususnya pada Kasus Pembunuhan Supir Gocar 

Edisi November 2017 – Februari 2018 . Karena  Pemberitaan Kasus 

Pembunuhan Supir Gocar pada bulan November 2017 sempat menyita 

perhatian publik dan banyak diberitakan oleh sejumlah media cetak dan media 

elektronik. Penelitian ini dilakukan dimulai pada bulan November 2017 

sampai Februari 2018 yang memuat tentang pemberitaan kasus pembunuhan 

terhadap supir Gocar tersebut.  

Adapun  pemberitaan kasus pembunuhan Supir Gocar yang ada dalam 

situs berita Riauterkini.com tanggal 28 November 2017 dengan  judul 

“Rampok dan Bunuh Supir Gocar, Pelaku Ngaku Butuh Uang untuk 

Liburan ke Bogor”. Dalam pemberitaan  tersebut situs Riauterkini.com 

memberitakan bagimana awal mula peristiwa  terjadi dan  motif dari kasus 

pembunuhan supir Gocar tersebut. Dalam kutipan berita yang disajikan oleh 

situs Riauterkini.com  edisi 28  November 2017 yaitu sebagai berikut : 

“Kapolres Pekanbaru sebut perampokan dan pembunuhan supir 

Gocar beberapa lalu dilakukan secara terencana. Pelaku nekat karena 

membutuhkan uang untuk berlibur. Para pelaku melakukan pembunuhan 

secara terencana. Motifnya merampok dan ingin menguasai mobil korban. 

Empat pelaku sudah kita tangkap, dua lagi masih DPO, tutupnya.
6
  

 

Untuk mengetahui cara frame yang dilakukan oleh wartawan dalam 

menulis berita maka apa yang diteliti penulis yaitu menganalisis frame yang 

digunakan oleh wartawan tersebut. Namun sebelum menganalisis 

pembingkaian (frame) berita maka, harus mengetahui dahulu apa itu analisis 

framing ?. 
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Dalam studi komunikasi, Analisis Framing mewakili tradisi yang 

mengedepankan pendekatan atau perspektif multidispliner untuk menganalisis 

fenomena atau aktivitas komunikasi. Konsep tentang Framing atau Frame 

sendiri bukan murni konsep ilmu komunikasi, akan tetapi di pinjam dari ilmu 

kognitif (psikologis).
7

Harus diakui bahwasanya beberapa analisis dalam 

khazanah penelitian empirik di Indonesia ini, yang salah satunya adalah 

analisis Framing, masih tergolong baru, dimana analisis ini membahas isi 

media (Media Content), khususnya yang memakai penelitian kualitatif. 

Analisis Framing adalah salah satu metode analisis media seperti halnya 

analisis isi dan analisis semiotik. Secara sederhana, Framing  adalah 

membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain Framing digunakan 

wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita.
8
 

Analisis Framing digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas 

yang dilakukan oleh media massa.
9

Metode penyajian realitas dimana 

kebenaran tentang sesuatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan 

dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. 

Penonjolan pada aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan 

fakta dan bagaimana aspek peristiwa tersebut dipilih dan ditulis. Hal ini sangat 

berkaitan dengan pemakaian diksi atau kata, kalimat, gambar, foto, dan citra 

tertentu untuk ditampilkan pada khalayak.
10
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Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Situs 

Riauterkini.com  dimulai pada bulan November 2017 sampai Juli 2018. Oleh 

karena itu, peneliti melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

bagaimana situs Riauterkini.com membingkai (frame) berita mengenai 

masalah Kasus Pembunuhan Supir Gocar. Atas dasar hal tersebut maka 

penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dengan judul : 

“ANALISIS FRAMING BERITA  KRIMINAL DI SITUS 

RIAUTERKINI.COM (KASUS PEMBUNUHAN SUPIR GOCAR EDISI 

NOVEMBER 2017 – FEBRUARI  2018 ) ”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan 

dalam judul penelitian ini, maka penulis akan menegaskan maksud dari 

beberapa istilah yang digunakan dalam judul tersebut, yaitu: 

1. Analisis Framing 

Analisis Framing adalah salah satu metode analisis media. Sobur 

(2001:162) mengatakan bahwa analisis framing digunakan untuk 

mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan 

wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.
11

 

2. Berita 

Berita adalah segala laporan  mengenai peristiwa, kejadian, 

gagasan, fakta yang menarik perhatian dan penting untuk disampaikan 
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atau dimuat dalam media massa agar diketahui atau menjadi kesadaran 

umum.
12

 

3. Kriminal 

Kriminal dianggap sebagai peristiwa yang menarik karena pada 

dasarnya manusia ingin hidup dalam suasana tenteram. Peristiwa kriminal 

sendiri (event of crime ) mengundang daya tarik karena mengandung 

ancaman. Berita kriminal itu sendiri merupakan berita mengenai segala 

peristiwa kejadian dan perbuatan yang melanggar hukum seperti 

pembunuhan, perampokan, pencurian, penodongan, pemerkosaan, 

penipuan, korupsi, penyelewengan, dan segala sesuatu yang bertentangan 

dengan norma-norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat.
13

 

4. Riauterkini.com 

Riauterkini.com merupakan media massa berbasis internet pertama  

di Riau yang telah memiliki surat izin pertama kali terbit pada tanggal 20 

Oktober 2003 dan telah diverifikasi faktual oleh dewan pers pada bulan 

september 2017.
14

 

 

C. Rumusan Masalah 

Membingkai sebuah kejadian pada suatu peristiwa kriminal adalah 

kerja wartawan untuk menghasilkan sebuah  berita yang sesuai dengan fakta 

dilapangan. Oleh karena itu Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 
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adalah bagaimana  pembingkaian Berita Kriminal di Situs Riauterkini.com 

pada Kasus Pembunuhan Supir Gocar Edisi November 2017- Februari 2018. 

 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui pembingkaian Berita Kriminal di situs Riauterkini.com 

pada Kasus Pembunuhan Supir Go Car selama bulan November hingga 

Februari 2018. 

2. Kegunaan penelitian  

a. Bagi peneliti untuk mendapatkan pengalaman dalam mengaplikasikan 

ilmu yang telah peneliti peroleh selama masa perkuliahan dan 

diharapkan berguna untuk meningkatkan wawasan dan ilmu 

pengetahuan dibidang jurnalistik. Khususnya dalam membingkai berita 

kriminal pada sebuah media.  (situs riauterkini.com) 

b. Bagi jurusan komunikasi dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

sumber pemikiran untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian 

dengan kajian sama. 

c. Bagi perusahaan media massa Riauterkini.com dapat dijadikan bahan 

evaluasi dan referensi dalam  membingkai  sebuah Berita. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Hasil dari penelitian ini, dituangkan dalam skripsi yang disusun 

berdasarkan sistematika penulisan berikut ini : 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakan awal dari keseluruhan yang berisikan antara 

lain : Latar Belakang Masalah, Alasan Pemilihan Judul, 

Penegasan Istilah,Rumusan Masalah,Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Berisikan tentang Kajian Teori, Kajian Terdahulu, dan Kerangka 

Pikir dan Konsep Operasional. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN  

  Pada bab ini berisikan tentang Jenis dan Pendekatan 

Penelitian,Lokasi dan Waktu Penelitian,Sumber Data, Informan 

Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Validasi Data dan Teknik 

Analisis Data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM (SUBYEK PENELITIAN) 

  Sementara pada bab ini berisikan uraian mengenai obyek atau 

tempat peneliti melakukan penelitian, yaitu Situs 

RIAUTERKINI.COM. Dalam bab ini akan dibahas dan dijelaskan 

tentang gambaran umum situs RIAUTERKINI.COM yang 

meliputi Sejarah, Visi dan Misi, Motto, serta Struktur Redaksi 

RIAUTERKINI.COM. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini berisikan tentang uraian dari hasil penelitian 

berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan,mencakup 

tentang pembingkaian berita kriminal di situs riauterkini.com 
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pada kasus pembunuhan supir gocar edisi November hingga 

Februari 2018 dengan menggunakan konsep Model Analisis 

Framing Robert Entman. 

BAB VI :  PENUTUP 

  Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta 

dicantumkan pula saran-saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


