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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1   Kesimpulan 

 Dari hasil analisis pembingkaian menggunakan model Robert Entman  

terhadap berita mengenai pembingkaian berita kasus kematian Mirna pada media 

online cnnindonesia.com dan okezone.com pada periode Januari 2016, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Media online okezone.com penulis melihat berdasarkan analisis yang penulis

lakukan diatas dapat disimpulkan pada pendefisian masalah okezone.com 

mencoba menguak kasus sesuai dengan kenyataan, namun pada pemberitaan 

dan judul berita yang ditulis oleh media okezone.com membuat berita menjadi 

menarik dengan menjudulkan motif dan penetapan tersangka seolah-olah 

Jessica sebagai dalang dibalik tewasnya Wayan Mirna Salihin. Selain itu 

mengenai sudut pandang okezone.com sesuai dengan visi dan misi media 

tersebut lebih kepada mengedepankan kecepatan dalam memberi informasi, 

berkaitan dengan penyelesaian masalah yang ditulis pada setiap berita yang 

penulis paparkan di atas media online okezone.com mencoba menawarkan 

solusi yang harus dilakukan pihak kepolisian serta pengadilan untuk 

memproses para saksi dan juga mengumpulkan barang bukti yang dianggap 

penting dalam kasus tewasnya Mirna, terlihat pemberitaan okezone.com, 

media tersebut menanggapi pihak berwajib agar tidak gegabah dalam 

memutuskan siapa tersangka terlihat pada pemberitaannya, selain pihak 
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kepolisian media tersebut juga meminta pendapat para pakar hukum dan para 

pemerhati hukum yang juga sebagai acuan para pihak kepolisian dalam 

mengambil keputusan, di sini penulis dapat menyimpulkan pemberitaan 

media online okezone.com dapat dikatakan sebagai media yang cepat dalam 

memberikan informasi dan terus menyajikan berita mengenai kasus tewasnya 

Wayan Mirna Salihin dengan berita yang terkini, okezone.com menurut 

penulis sudah baik dalam menyampaikan informasi namun terkadang isi 

berita yang dipublikasikan tidak mencerminkan keadaan yang memang belum 

terjadi. 

2. Pemberitaan oleh cnnindonesia.com penulis dapat simpulkan yaitu bagaimana

media cnnindonesia.com mendefinisikan suatu permasalahan dalam kasus 

tewasnya Wayan Mirna Salihin, pada umumnya yang kasus yang ditulis 

dalam berita tersebut sama dengan okezone.com namun terlihat berbeda jika 

mengenai konten berita cnnindonesia.comi penulis dapat simpulkan bahwa 

pada setiap  pemberitaan yang penulis paparkan sebelumnya media online 

cnnindonesia.com lebih netral dalam membuat judul dan konten berita, 

penulis melihat media ini sesuai dengan visi & misinya yaitu sebagai kontrol 

sosial, dari keseluruhan itu penulis dapat memberikan sudut pandang yang ada 

pada media cnnindonesia.com cukup baik dalam menyajikan informasi yang 

dibutuhkan publik tentunya tanpa mengarahkan opini yang simpang siur, 

media seperti ini juga sangat bermanfaat agar informasi yang bernilai pada 

masyarakat dapat tersampaikan dengan baik. 

Pembingkaian Berita..., Ade, Fakultas Ilmu Komunikasi 2016



 

 

80 
 

5.2   Saran  

1. Keterbatasan pada penelitian ini yaitu penelitian ini hanya menganalisis teks 

saja, tanpa melihat faktor lain terkait dalam media yang mempengaruhi 

pemberitaan pada media ccnindonesia.com dan okezone.com. Untuk 

mengembangkan penelitian seperti ini, penulis berharap agar penelitian 

selanjutnya melakukan penelitian dengan lebih memberatkan pada 

keseluruhan komponen pembingkaian, bukan hanya teks berita dari media. 

Penulis pun memberi saran untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan 

lebih dari dua media massa untuk diteliti. 

2. Cnnindonesia.com dan okezone.com diharapkan dapat meningatkan kualitas 

dalam membuat berita dengan mengedepankan etika jurnalistik serta 

objektifitas dalam membuat sebuah berita, untuk menghindari terjadinya 

penggeseran makna dalam memaknai sebuah berita, untuk itu penulis 

menyarankan masyarakat agar selektif dalam memilih berita. 
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