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BAB V

PENUTUP

V.I Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti  dari empat

berita mengenai pemberitaan kasus kopi sianida di Grand Indonesia pada media

online sindonews.com periode januari 2016. Dengan menggunakan metode

framing model Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

a. Dilihat dari metode analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M.

Kosicki.  Sindonews.com telah memberitakan sesuai dengan data yang ada

dan fakta yang terjadi. Dari unsur sintaksis sindonews.com membuat

skema berita mulai dari headline,lead, latar informasi, kutipan, sumber,

pernyataan sampai penutup yang sangat menarik dengan angle yang baik.

Dari unsur skrip sindonews.com menuliskan beritanya lengkap terdapat

unsur 5W+1H didalam beritanya. Namun dari unsur tematiknya

sindonews.com membuat beritanya dengan paragraf yang lebih sedikit dan

dalam unsur retoris, sindonews.com telah menekankan pesan yang ingin

disampaikan untuk pembacanya. Dari keempat unsur atau perangkat

framing ini dapat dilihat bahwa media online sindonews.com ini bersikap

netral tidak berpihak kepada siapapun.

b. Pada sindonews.com adanya ideologi wartawan dan peran dari organisasi

media. Dalam kasus ini pemilik media tidak ikut serta dalam menentukan

kelayakan berita ini.

c. Sindonews.com menyampaikan berita sesuai informasi yang ada dan fakta

yang terjadi dilapangan tentang peristiwa apa yang sedang terjadi yang

memang mendapatkan informasi secara cover both side, tidak membuat

berita bohong dan palsu serta memverifikasi berita untuk kelayakan berita

tersebut dan menjaga kredibilitas berita itu sendiri. Penggunaan kata-kata

selalu sesuai berdasarkan apa yang diucapkan oleh narasumber.
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V.2 Saran

Setelah melakukan penelitan dan melihat hasil yang didapatkan dari

penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Sindonews.com tetap mempertahankan kelengkapan berita yang dilihat

dari unsur 5W+1H karena ini merupakan nilai berita yang paling utama

untuk memberikan informasi secara jelas dan mendetail kepada pembaca

agar pembaca dapat memahami isi informasi tersebut.

b. Sindonews.com tetap menjaga independensi, tidak mudah di intervensi

oleh pihak manapun dalam mengemas suatu berita yang akan di

publikasikan kepada masyarakat. Serta mempertahankan ideologi media

yang tetap berpihak kepada kebenaran informasinya, loyalitas utama

kepada pembaca atau masyarakat dan sebagai perantara masyarakat

untuk mengawal setiap informasi yang ada secara baik .

c. Media online sindonews.com harus selalu mencari informasi kepada

narasumber yang cover both side (kedua belah pihak) maksudnya adalah

untuk memastikan kebenaran yang ada tanpa ada sudut pandang  atau

pemikiran memihak kepada satupun.
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