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Tindak kriminalitas yang semakin sering terjadi saat ini membuat media massa semakin gencar 

untuk memberitakan kejadian tersebut. Bahkan di dalam media cetak yaitu di dalam surat kabar, 

kejadian tindak kriminalitas mempunyai ruang khusus bagi pemberitaannya. Begitupula yang 

terdapat dalam media cetak lokal Malang yaitu surat kabar Malang Post dan surat kabar Jawa 

Pos Radar Malang, kedua media ini juga memiliki sebuah halaman khusus berita kriminal 

tersebut. Surat kabar Malang Post dan Jawa Pos Radar Malang sama-sama memberitakan berita 

kriminal yang terjadi di seluruh wilayah Malang dan hal tersebut dapat mengakibatkan adanya 

pemberitaan atas sebuah kasus kriminal yang sama oleh kedua media cetak tersebut. Hal itu 

kemudian melatarbelakangi peneliti untuk mengetahui deskripsi berita kriminalitas di surat kabar 

Malang Post dan surat kabar Jawa Pos Radar Malang. 

Surat kabar harian Malang Post dan surat kabar harian Jawa Pos Radar Malang dipilih karena 

sama-sama merupakan media massa lokal Malang yang juga sama-sama memiliki halaman 

khusus berita kriminal. Sehingga dapat dideskripsikan, baik deskripsi dalam hal jumlah berita 

kriminal yang dimuat dalam kurun waktu tertentu, penulisan data-data dalam memberitakan 

berita kriminal dengan kasus yang sama, posisi peletakan berita, pemilihan huruf untuk judul, 

dan porsi pemberitaan berita kriminal dengan kasus yang sama diantara kedua media massa lokal 

tersebut. 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana berita kriminalitas pada surat kabar 

Malang Post dan surat kabar Jawa Pos Radar Malang edisi Bulan Juni 2005. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk: Mengetahui berita kriminalitas pada surat kabar Malang Post dan 

surat kabar Jawa Pos Radar Malang edisi Bulan Juni 2005. Teori yang digunakan diantaranya 

adalah teori tanggung jawab pers dan konsep tentang unsur-unsur penulisan berita. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan tipe penelitian deskriptif kuantitatif. 

Ruang lingkup penelitiannya adalah seluruh berita kasus kriminal dalam kurun waktu 1-30 Juni 

2005 yang diberitakan oleh surat kabar Malang Post dan surat kabar Jawa Pos Radar Malang. 

Metode pengumpulan datanya adalah dengan cara mendokumentasikan seluruh berita kriminal 

yang dimuat oleh surat kabar Malang Post dan surat kabar Jawa Pos Radar Malang di dalam 

halaman khusus berita kriminalnya kemudian menganalisanya. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini: 1) Berita kriminalitas yang mendominasi halaman 

khusus berita kriminal surat kabar harian Malang Post selama bulan Juni 2005 adalah berita 

kasus pencurian dengan jumlah kemunculan 

 


