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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Media massa merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. 

Seiring berkembangnya zaman, masyarakat modern semakin membutuhkan banyak 

informasi yang dapat diperoleh dengan mudah melalui media massa. Banyaknya media 

massa yang berkembang seperti media elektronik dan cetak membuat persaingan antar 

media semakin kuat. Hal ini menjadikan pembaca semakin selektif dalam memilih berita 

yang dikemas oleh suatu media. Oleh karena itu, saat ini media massa terus berlomba-

lomba agar berita mereka sesuai dengan apa yang diinginkan pembaca. 

Dengan perkembangan teknologi, surat kabar berusaha selalu menjadi media yang 

mengutamakan kepuasan pembaca dalam hal penyajian informasi. Dalam kegiatannya 

sebagai media komunikasi massa, surat kabar menyajikan beragam informasi kepada 

pembaca berupa berita, gambar atau foto, tajuk, surat pembaca, kisah sukses, profil, 

kriminal, wisata, politik, maupun artikel-artikel lainnya. Media cetak adalah salah satu 

media massa yang masih sangat diminati oleh masyarakat. Meskipun media elektronik 

saat ini semakin up to date dalam pemberitaannya, namun itu tidak menurunkan posisi 

media cetak di hati masyarakat. Ini terjadi karena berita yang dimuat dalam media cetak 

dapat dibaca hingga berulang-ulang. Harga yang ditawarkan media cetak juga relatif 

murah, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati sajian berita tersebut. 

Media Cetak dianggap lebih mampu memberikan pemahaman yang lebih tinggi kepada 

khalayak. Ini terjadi karena berita yang disajikan dalam sebuah media cetak dikonstruksi 



2 

 

 

dengan gabungan antara naskah dan foto sehingga lebih memudahkan khalayak dalam 

menginterpretasikan sebuah berita. 

Berita merupakan produk utama dari sebuah media cetak yang disajikan kepada 

pembaca. Sehingga dalam penyajiannya, haruslah menceritakan segala aspek secara lebih 

lengkap. Pengemasan sebuah berita berpengaruh dengan tingkat konsumsi pembaca. 

Daya tarik dari pengemasan berita tersebutlah yang akan menjadikan khalayak menjadi 

berminat dalam mengkonsumsi berita yang dihasilkan sebuah media tersebut. Di 

Indonesia, terdapat banyak media cetak yang beredar. Namun, dari banyaknya media 

tersebut mereka memiliki gaya-gaya tersendiri dalam menonjolkan pemberitaannya. 

Sebuah peristiwa dapat dikemas secara berbeda dari satu surat kabar ke surat kabar 

lainnya karena mereka memiliki sudut pandang masing-masing. 

Penyajian sebuah berita harus selalu mempertimbangkan unsur-unsur yang 

membuat sebuah berita layak dimuat. Seperti yang terdapat dalam pasal 5 Kode Etik 

Jurnalistik Wartawan Indonesia:”Wartawan Indonesia menyajikan berita secara 

berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta tidak mencampurkan 

fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan 

dengan menggunakan nama jelas pemiliknya.” Sifat-sifat istimewa berita ini sudah 

terbentuk sedemikian kuatnya sehingga sifat-sifat ini bukan menentukan bentuk-bentuk 

khas praktik pemberitaan tetapi juga berlaku sebagai pedoman dalam menyajikan dan 

menilai layak tidaknya suatu berita untuk dimuat (Kusumaningrat, 2006:47). 

Akan tetapi pandangan konstruksionis beranggapan lain. Kaum konstruksionis 

menganggap media bukan sekedar saluran yang bebas, akan tetapi media merupakan 

subjek yang mengkonstruksi realitas dengan segala pemihakannya. Berita tidak hanya 

menggambarkan realitas tapi juga sebuah hasil konstruksi dari media. Suatu peristiwa 

dapat dikonstruksi secara berbeda antara satu media dengan media lain. Hal ini 
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dikarenakan setiap media mempunyai tata nilai yang berbeda dalam menanggapi sebuah 

peristiwa. Ada sesuatu yang harus diberitakan, dan ada pula yang harus dihilangkan 

ataupun ditonjolkan. Bagi masyarakat awam berita dianggap murni sebagai kontruksi atas 

realitas yang ada, namun bagi kalangan tertentu penyajian sebuah berita tentu didasari 

oleh ideologi yang disebabkan oleh latar belakang wartawan / penulis 

Masing-masing media tentunya memiliki ideologi serta visi misi yang berbeda. 

Ideologi tersebut akan mempengaruhi kebijakan redaksional media. Suatu wartawan yang 

bekerja pada suatu media dengan kebijakan redaksional tertentu pastinya akan mencari, 

meliput, menulis dan melaporkan peristiwa atau realitas berdasarkan kebijakan 

redaksional media. Kebijakan tersebut akan membatasi wartawan dalam memahami dan 

merepresentasikan sebuah realitas. 

Untuk membuat informasi menjadi lebih bermakna, biasanya media cetak 

melakukan penonjolan-penonjolan terhadap suatu berita. Dalam pengambilan keputusan 

mengenai sisi mana yang ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi para wartawan 

yang terlibat dalam proses produksi suatu berita (Sobur, 2006:63). 

Dalam mengonstruksi realitas, antara media cetak satu dengan media lainnya tentu 

saja berbeda. Seperti halnya mengenai kasus Malinda Dee. Surat kabar harian Jawa Pos 

dan Kompas menyajikan berita tersebut secara berbeda. Berita yang disampaikan kepada 

khalayak tersebut tentu saja disebabkan oleh perbedaan visi dan misi dari masing-masing 

media. 

Semakin ketatnya persaingan antar media saat ini membuat media mengemas 

berita semenarik mungkin agar mendapat perhatian di masyarakat. Mereka 

mengembangkan fakta yang muncul agar menjadi sebuah berita yang menarik bagi 

masyarakat. Salah satu berita yang menjadi perhatian masyarakat adalah tentang kasus 

penipuan perbankan. Setelah kasus Gayus Tambunan dan kasus penipuan Selly yang kian 
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meredup, kini muncul kasus Malinda Dee yang telah menggelapkan dana nasabah 

Citibank hingga lebih dari Rp. 17 Miliar. Kasus menggemparkan ini muncul ditengah-

tengah konflik PSSI yang menyita perhatian masyarakat. Secara jurnalistik kasus ini 

memiliki news value  yang tinggi karena pada umumnya masyarakat memberi perhatian 

kepada kasus kriminalitas. Apalagi korban dari kasus tersebut adalah orang-orang besar 

dan berpangkat.  

Kasus ini terus berkembang dengan memeriksa beberapa saksi hingga memburu 

aset Malinda yang ada diluar negeri. Aset-aset yang diduga dideroleh dari kasus ini 

diantaranya adalah empat mobil mewah, beberapa apartemen, dan sejumlah rumah 

mewah. Selama lebih dari 20 tahun menjabat menjadi personal banker Citibank , Malinda 

menggaet ratusan nasabah super premium dengan aset milyaran rupiah. Modus dari 

wanita berumur 47 tahun ini adalah dengan menyediakan blanko kosong untuk 

ditandatangani bagi nasabah yang terlanjur percaya. Kepolisian menjerat Melinda Dee 

bernama asli Inong Melinda dalam kasus pembobolan dana nasabah citibank ini dengan 

pasal 49 ayat 1 dan 2 UU no 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU no 10 tahun 

1998 tentang perbankan dan atau pasal 6 UU no 15 tahun 2002 sebagaimana diubah 

dengan UU no 25 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU no 8 tahun 2010 tentang 

tindak pidana pencucian uang. 

Alasan peneliti memilih pemberitaan penipuan perbankan, dalam hal ini kasus 

Malinda adalah karena berita tersebut menjadi sorotan berbagai media massa. Pada awal 

penangkapan Malinda, Media Massa di Indonesia tak henti-hentinya memberitakan kasus 

tersebut. Setiap hari masyarakat disuguhi dengan berita-berita terbaru tentang 

perkembangan kasus yang melibatkan wanita seksi itu. Jawa Pos dan Kompas pun tak 

luput memberitakan kejadian tersebut. Mereka berlomba-lomba menghadirkan berita 

terbaru, terhangat dan semenarik mungkin mengenai perkembangan dari kasus Malinda. 
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Bahkan kedua media tersebut menempatkan berita ini sebagai berita utama dalam 

beberapa hari. Namun, seiring berkembangnya kasus tersebut media tidak lagi 

menempatkannya sebagai headline. Padahal kasus ini adalah kasus penipuan perbankan 

yang besar. Mengapa media terkesan menenggelamkan kasus ini? Hal inilah yang 

menjadikan peneliti merasa tertarik untuk menanalisis kasus tersebut. Peneliti ingin 

mengetahui adakah kecenderungan dalam pemberitaan penipuan perbankan ini. Media 

yang diambil peneliti adalah Jawa Pos dan Kompas. 

Peneliti memilih Jawa Pos dan Kompas sebagai bahan penelitian karena kedua 

harian ini adalah harian yang terbesar di Indonesia yang mempunyai karakteristik yang 

berbeda. Jawa Pos tidak hanya mengungkapkan berita-berita yang bersifat umum 

melinkan juga berita-berita politik dan krimial. Gaya penulisan Jawa Pos seringkali 

menggunakan kata kiasan. Sedangkan Kompas memiliki reputasi dalam analisis dan gaya 

penulisan yang rapi. Kompas juga memiliki karakter sendiri dalam penyajian sebuah 

berita, yaitu selalu menggunakan sistem Both side cover dan bersifat historis yaitu tidak 

hanya menyangkut keseimbangan fakta dan pendapat masa kini saja melainkan juga 

menyertakan fakta sejarah masa lampau (Sularto, 2001:22). Perbedaan karakteristik 

tersebut dapat digunakan peneliti sebagai acuan dalam melihat bagaimana kedua media 

tersebut membingkai pemberitaan tentang kasus Malinda. Titik perhatian peneliti adalah 

bagaimana bingkai (frame) dikembangkan oleh media dalam melihat realitas sosial yang ada. 

Berdasarkan fenomena diatas, diperlukan analisis framing untuk mengkaji lebih 

dalam bagaimana Jawa Pos dan Kompas mengkonstruksi pemberitaan tentang kasus ini. 

Analisis framing ini dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat 

mengkonstruksi fakta (Sobur, 2006:162).  

Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk 

mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Pembingkaian tersebut tentu saja 
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melalui proses konstruksi. Disini realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna 

tertentu. Hasilnya pemberitaan media pada sisi tertentu atau wawancara dengan orang 

tertentu. Semua elemen tersebut tidak hanya bagian dari teknis jurnalistik, tetapi 

menandakan bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan (Eriyanto, 2009:3). 

Peneliti memilih analisis framing sebagai metode penyajian realitas dimana bagian 

yang lebih ditonjolkan untuk mengungkap makna yang terkandung dibalik sebuah berita. 

Dengan analisis framing penelitian ini akan bisa melihat secara detail bagaimana 

konstruksi harian Jawa Pos dan Kompas dalam pemberitaan terkait kasus penipuan 

perbankan ini. Kedua media tersebut mengembangkan konstruksi dan bingkai yang 

berbeda dalam pemberitaannya. Bingkai inilah yang kemudian dijadikan peneliti untuk 

melihat apakah ada kecenderungan dalam pemberitaan kasus ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana kecenderungan pemberitaan Harian Jawa Pos dan Harian Kompas 

tentang Kasus Penipuan Perbankan?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kecenderungan Harian Jawa Pos 

dan Kompas dalam pemberitaan tentang penipuan perbankan dengan menggunakan 

analisis framing. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang analisis Framing, khususnya bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi konsentrasi 

Jurnalistik dan Studi Media. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan bagi 

media massa untuk menjadi lebih obyektif dan lebih memiliki tanggung jawab sosial 

dengan menyajikan berita yang berkualitas pada khalayak. 

 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Pemahaman Media Massa 

1.1 Media Massa 

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari 

sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis 

seperti surat kabar, film, radio, dan televisi (Cangara, 2002:134). 

Media massa telah menjadi fenomena tersendiri dalam proses komunikasi 

massa dewasa ini. Asumsi pokok akan arti penting media massa menurut Dennis 

McQuail (1987) adalah sebagai berikut : 

a. Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan 

lapangan kerja, barang, dan jasa serta menghidupkan industri lain yang terkait. 

Media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan dan norma-

norma yang menghubungkan institusi social lainnya. Di pihak lain, institusi 

media diatur oleh masyarakat. 
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b. Media massa merupakan sumber kekuatan-alat control, manajemen, dan 

inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti 

kekuatan atau sumber daya lainnya 

c. Media merupakan lokasi yang semakin berperan untuk menampilkan 

peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bertaraf nasional 

maupun internasional. 

d. Media seringkali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan 

saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol tetapi juga 

dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, dan norma-

norma. 

e. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk 

memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat 

dan kelompok secara kolektif. Media juga menyuguhkan nilai-nilai dan 

penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan (Nurudin, 

2007:34). 

Masing-masing media massa mempunyai kebijakan sendiri-sendiri dalam 

pengelolaan isinya. Sebab, masing-masing media melayani masyarakat yang 

beragam juga menyangkut individu atau kelompok sosial. Bagi Ray Eldon Hiebert 

dkk (1985) isi media setidak-tidaknya bisa dibagi kedalam enam kategori yakni: 

1) berita dan informasi, 2) analisis dan interpretasi, 3) pendidikan dan sosialisasi, 

4) hubungan masyarakat dan persuasi, 5) iklan dan bentuk penjualan lain, dan 6) 

hiburan (Nurudin, 2007:101). 
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1.2 Pembagian Media 

1.2.1 Media Cetak 

Media cetak merupakan media yang paling tua diantara media-media 

lainnya. Media ini juga senantiasa berupaya untuk lebih maju agar tidak 

tertinggal oleh media elektronik dan digital yang semakin menjamur.  

Media cetak memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan 

media lain. Media cetak selalu menyampaikan informasi secara detail dan 

terperinci. Tidak seperti media elektronik dan digital yang cenderung 

mengutamakan kecepatan informasi, sehingga seringkali informasi yang 

disampaikan lebih bersifat sepotong dan berulang-ulang. 

Media cetak tidak hanya memberitakan dengan bentuk straight news 

semata, tetapi juga feature, investigative reporting (laporan investigasi), tajuk 

rencana, dan ulasan lain (Nurudin, 2007:101). 

 Adapun beberapa jenis media cetak antara lain: 

a. Surat Kabar 

Santana, 2005:88 menyebutkan bahwa Perkembangan surat kabar menurut 

Encyclopedia Britannica bisa dilihat dari tiga fase. Fase pertama, adalah 

fase para pelopor yang mengawali penerbitan surat kabar yang muncul 

secara sporadik kemudian menjadi penerbitan yang regular dan teratur 

waktu terbit dan materi pemberitaan serta khalayak pembacanya. Fase 

kedua, yakni pertumbuhan kemapanan jurnal-jurnal regular yang masih 

rentan terhadap berbagai tekanan masyarakat. Setiap pendirian surat kabar 

mesti memiliki izin dari berbagai pihak yang berkuasa. Fase ketiga, ialah 

masa penyensoran telah tiada namun berganti dengan berbagai bentukan 
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pengendalian. Kebebasan pers memang telah didapat. Akan tetapi sistem 

kapitalisasi industri masyarakat kerap jadi pengontrol. 

b. Majalah 

Majalah merupakan terbitan secara berkala yang memuat atikel-artikel dari 

berbagai penulis. Setiap bentuk publikasi yang diterbitkan secara teratur 

memenuhi definisi sebuah majalah. Jumlahnya ratusan ribu. Berikut ini 

merupakan sejumlah kategori majalah menurut encyclopedia Britannica: 

Britannica.com : majalah umum, majalah-majalah berkualitas, majalah 

penerbangan,majalah berita, divisi majalah dalam koran, majalah kota, 

majalah religius, majalah pria, majalah wanita, shelter magazine, majalah 

pertanian, majalah olahraga, jurnal perdagangan, majalah perusahaan, 

majalah organisasi persaudaraan, majalah opini, publikasi alternatif, dan 

majalah khusus lainnya (Santana, 2005: 93-97). 

 

1.2.2 Media Elektronik 

Media elektronik adalah media siaran, sehingga berbeda dengan media cetak 

pers lainnya. Dunia siaran diantaranya mengenali bahasa siaran sebagai bahasa 

percakapan. Bukan bahasa teks yang dibaca, tetapi bahasa audio, atau 

audio+visual, yang di tangkap telinga dan mata pemirsa (Santana, 2005:97). 

Media ini menggunakan alat elektronik untuk alat penyampaian pesan dari 

sumber kepada massa. Pesan dapat dilihat, didengar,atau dibaca oleh khalayak 

karena bentuknya lebih kompleks lebih dari sekedar media cetak. Apalagi dengan 

kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat. Contohnya adalah media 

televisi, radio, film, dan lain-lain.  
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2. Teori Konstruksi Sosial 

Paradigma konstruksionis memiliki posisi dan pandangan tersendiri terhadap 

media dan teks yang dihasilkannya (Eriyanto, 2009:13). Sedangkan Hamidi, 2010:19 

menyebutkan, Berger dan Luckmann (1994) menyatakan bahwa masyarakat secara 

empiric berproses secara dialektik fundamental melalui tiga momentum atau langkah 

yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. 

Eksternalisasi adalah suatu pencurahan kedirian manusia secara terusmenerus 

kedalam dunia sekelilingnya baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Manusia 

tidak bisa tinggal diam atau menutup diri, karena itu kemudian bergerak keluar untuk 

mengekspresikan diridalam dunia sekelilingnya. Masyarakat dengan budayanya yang 

terus berkembang dan tidak stabil itu merupakan produk manusia, ketika manusia 

berpotensi melakukan eksternalisasi.  

Objektivasi, adalah disandangnya produk aktivitas eksternalisasi tersebut 

objektivasi (fisik, mental), yakni suatu realitas baik material maupun non-material, 

yang bisaberhadapan dengan para produsennya semula, dalam suatu bentuk kefaktaan 

yang eksternal, sekaligus bisa merupakan sesuatu yang lain terhadap dan dari 

produsernya itu sendiri. Momentum ini membentuk masyarakat menjadi suatu realitas 

sui generis, realitas objektif, unik. Manusia lalu tenggelam dalam karyanya sendiri 

yang secara subjektif bisa bersifat memaksa, dan bahkan mampu menentang 

kehendak produsernya, misalnya dengan kontrol sosialnya. 

Internalisasi, adalah peresapan kembali realitas objektif atau dunia yang 

terobjektivasi oleh manusia. Warga masyarakat mentransformasikan sekali lagi dari 

struktur-struktur kesadaran subjektif. Proses pengalihan makna-makna ini bisa disebut 

sebagai proses sosialisasi, proses belajar, menerima tugas-tugas dan peran-peran. 
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Melalui internalisasi, maka manusia merupakan produk budaya masyarakatnya 

(Hamidi,2010:20-21). 

Paradigma konstruksionis seringkali disebut sebagai paradigma produksi dan 

pertukaran makna. Paradigma ini sering dilawankan dengan paradigm positivis. 

Paradigma positivis melihat komunikasi sebagai bentuk pengiriman pesan. 

Komunikasi disini dilihat sebagai suatu proses bagaimana pesan terkirim dari 

pengirim ke penerima dari proses yang terjadi dalam pengiriman tersebut. Apapun 

bentuk dan modelnya, paradigma positivis ini mempunyai beberapa asumsi. Model ini 

menggambarkan komunikasi sebagai sebuah proses. Yang menjadi titik tolak dari 

paradigma ini adalah bagaimana pesan itu diproduksi, bagaimana prosesnya, dan 

bagaimana pesan itu disebarkan kepada penerima (Eriyanto,2009:38-39). 

Perbedaan mendasar antara paradigma positivis dan paradigma kontruksionis 

yakni, Pertama, dari sudut definisi mengenai komunikasi sebagai interaksi sosial. 

Pendekatan positivis melihat komunikasi sebagai suatu proses dimana seseorang 

mempengaruhi perilaku atau pikiran orang lain. Sedangkan pendekatan konstruksionis 

sebaliknya, memusatkan perhatian pada bagaimana pesan atau teks, hubungan dengsn 

khalayak dalam memproduksi makna. Kedua, perbedaan dalam hal definisi tentang 

pesan itu sendiri (Eriyanto, 2009:41-43). 

Dari adanya penelitian konstruksionis terdapat beberapa manfaat yang 

didapatkan, antara lain adalah : 

1. Rekonstruksi realitas sosial secara dialektis antara peneliti dengan pelaku 

sosial yang diteliti 

2. Mempelajari bagaimana individu hidup dalam lingkungan sosial, atau 

bagaimana seseorang memahami realitas. 
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3. Dalam penelitian teks berita, untuk menemukan bagaimana media massa 

membingkai atau mengkonstruksi peristiwa dengan cara tertentu. 

 

3. Ideologi Media 

Media massa hampir selalu berada dalam impitan dua kepentingan. 

Kepentingan pertama, bisnis. Kepentingan kedua, idealisme. Di tengah dua 

kepentingan itu sangat sulit bagi konsumen pers mengharap sajian media massa yang 

tidak berpihak. Sajian pers Indonesia pun tidak terlepas dari kapitalisme media di satu 

sisi, dan euforia publik di sisi lain. Euforia publik dan kapitalisme media itu dibentuk 

oleh terpaan globalisasi dan hedonisme, yang mengakibatkan kesenjangan 

komunikasi antara pengelola lembaga media, dengan berbagai pemangku 

kepentingannya. 

Media dalam memandang suatu realitas tidak semata-mata dipandang sesuatu 

seperti apa adanya, untuk kemudian dilakukan proses pemberitaan secara benar-benar 

obyektif. Pada kenyataannya, media melakukan pola konstruksi atas peristiwa yang 

terjadi ke dalam suatu pemaparan berita. Pamela J Shoemaker dan Stephen D Reese, 

membuat model “hierarchy of influence” untuk menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi media dalam mengonstruksi realitas. 

Model Hierarchy of Influence Shoemaker dan Reese 

  Tingkat ideologi 

        Tingkat ekstramediasi 

        Tingkat Organisasi 

        Tingkat Rutinitas Media 

        Ringkat Individu 

 

(Sumber: Shoemaker dan Reese, 1993, dalam Alex Sobur, 2009 : 138) 

 Dalam proses pemberitaannya, media selalu dilakukan oleh para awak 

medianya. Seperti yang diketahui, bahwa setiap pekerja media selalu dipengaruhi oleh 
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faktor internal yang meliputi sikap, nilai, jenis kelamin, agama serta berdasarkan pada 

latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya yang dimiliki. Selain 

wartawan dengan segala latar belakangnya, ada pihak yang memegang peran penting 

dan tentunya mempunyai kapasitas kekuasaan sebagai seorang komunikator, dalam 

melakukan kontrol terhadap suatu berita pada media, seperti adanya redaktur bahkan 

sampai pada pemilik media. Oleh karena itulah orang yang memiliki kekuasaan 

tersebut pada akhirnya akan melakukan proses penyuntingan sebelum diedarkan ke 

masyarakat. 

 Dalam organisasi, media sangat mengandalkan penekanan pada unsur 

ekonomi yang turut mempengaruhi segala kebijakan medianya. Hal itu dilakukan 

dengan cara mempengaruhi bagian-bagian dari sisi berita sebagai budaya bekerja dan 

hal yang menentukan standar independensi organisasi media dari sebuah perusahaan 

yang besar. Pengaruh dari luar organisasi media, misalnya lobi dari kelompok 

kepentingan terhadap isi media. Pemerintah yang membuat peraturan-peraturan 

dibidang pers dapat mempengaruhi arah pemberitaan. Adanya ideologi, merupakan 

pengaruh yang paling menyeluruh dari semua pengaruh. Disini ideologi diartikan 

sebagai mekanisme simbolik yang menyediakan kekuatan kohesif yang 

mempersatukan dalam masyarakat. Ideologi yang terbangun pada media massa 

umumnya dipengaruhi oleh berbagai hal yang melatarbelakangi keberadaan media 

massa itu sendiri, untuk kemudian dikorelasikan dengan pandangan mengenai unsur 

kebangsaan, kemanusiaan, bahkan pada hal yang bernuansa agamis. Menurut Sudibyo 

(2001:12) ideologi sebagai kerangka pikir individu dalam melihat serta menanggapi 

suatu realitas.  

 Untuk melihat bagaimana susunan yang mempengaruhi media dalam 

mengonstruksi berita dapat kita lihat melalui bagan sebagai berikut: 
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4. Berita 

4.1 Definisi Berita 

Banyak yang mengemukakan definisi dari berita. The News Grolier Webster 

International Dictionary menyebutkan bahwa berita adalah (1) informasi hangat 

tentang sesuatu yang telah terjadi, atau tentang sesuatu yang belum diketahui 

sebelumnya; (2) berita adalah informasi seperti yang disajikan oleh media semisal 

surat kabar, radio atau televisi; (3) berita adalah sesuatu atau seseorang yang 

dipandang oleh media merupakan subyek yang layak diberitakan (Kusumaningrat, 

2007:39) 

Sedangkan definisi lainnya seperti yang dikemukakan oleh Edward Jay 

Friedlander dkk, dalam bukunya Excellence in Reporting berita adalah apa yang 

harus anda ketahui yang tidak anda ketahui. Berita adalah apa yang terjadi 

belakangan ini yang penting bagi anda dalam kehidupan anda sehari-hari. 

  

4.2 Elemen Nilai Berita 

Nilai berita (news value), menurut Downie JR dan Kaiser, merupakan istilah 

yang tidak mudah didefinisikan. Istilah ini meliputi segala sesuatu yang mudah 

Konstruksi 

Berita 

Direktur / pemilik 

media 

Pemimpin redaksi 

Redaksi pelaksana 

Kepala Biro 

Koordinator liputan 

Wartawan  

Sekretaris redaksi 

Reporter 
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dikonsepsikan. Ketinggian nilainya tidak mudah untuk dikonkretkan. Nilai berita 

juga menjadi tambah rumit bila dikaitkan dengan sulitnya membuat konsep apa 

yang disebut berita. 

Beberapa elemen nilai berita yang mendasari pelaporan kisah berita adalah: 

immediacy, Proximity, consequence, Conflict, Oddity, Sex, Emotion, Prominence, 

Suspense, dan progress (Santana, 2005:17-18) 

a. Immediacy 

Immediacy kerap diistilahkan dengan timelines. Artinya terkait dengan 

kesegeraan peristiwa yang dilaporkan. Sebuah berita sering dinyatakan 

sebagai laporan dari apa yang baru saja terjadi. Bila peristiwanya terjadi 

beberapa waktu lalu, hal ini dinamakan sejarah. 

b. Proximity 

Proximity adalah keterdekatan peristiwa dengan pembaca atau pemirsa dalam 

keseharian hidup mereka. Pembaca akan tertarik dengan berita-berita yang 

menyangkut kehidupan mereka, seperti keluarga atau teman-teman mereka, 

kota mereka, atau tempat-tempat yang mereka kenali setiap hari. 

c. Consequence 

Berita yang mengubah kehidupan pembaca adalah berita yang mengandung 

nilai konsekuensi. 

d. Conflict 

Peristiwa-peristiwa perang, demonstrasi, atau criminal, merupakan contoh 

elemen konflik dalam pemberitaan. Perseteruan antar individu, antar 

kelompok, bahkan antar Negara merupakan elemen-elemen natural dari berita-

berita yang mengandung konflik. 
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e. Oddity 

Peristiwa yang tidak biasa terjadi adalah sesuatu yang akan segera 

diperhatikan oleh masyarakat. Seperti kelahiran bayi kembar lima, gempa 

berkekuatan tinggi, dan sebagainya. 

f. Sex 

Seks kerap kali menjadi satu elemen utama dari sebuah pemberitaan. Tapi, 

seks sering pula menjadi elemen tambahan bagi pemberitaan tertentu, seperti 

sports, selebritis, atau kriminal. 

g. Emotion 

Elemen ini kadang dinamakan dengan elemen human interest. Elemen ini 

menyangkut kisah-kisah yang menyangkut kesedihan, kemarahan, simpati, 

ambisi, cinta, kebencian, kebahagiaan, atau humor. Elemen emotion sama 

dengan komedi atau tragedi. 

h. Prominense 

Elemen ini adalah unsur yang menjadi dasar istilah “Names make news”. 

Ketika seseorang menjadi terkenal, maka ia akan selalu diburu oleh pembuat 

berita.  

i. Suspense 

Elemen ini menunjukkan sesuatu yang ditunggu-tunggu, terhadap suatu 

peristiwa, oleh masyarakat. Kisah berita yang menyampaikan fakta-fakta tetap 

merupakan hal yang penting dan kejelasan fakta dituntut oleh masyarakat. 

j. Progress 

Elemen ini merupakan elemen perkembangan peristiwa yang ditunggu-tunggu 

masyarakat. 
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4.3 Unsur Kelayakan Berita 

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kode Etik Jurnalistik berita 

haruslah cermat dan tepat atau dalam bahasa jurnalistik harus akurat. Selain ermat 

dan tepat, berita juga harus lengkap (complete), adil (fair) dan berimbang 

(balanced). Kemudian berita harus tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri 

(objektif). Dan yang merupakan syarat praktis tentang penulisan berita, tentu saja 

berita harus ringkas (concise), jelas (clear), dan hangat (current) (Kusumaningrat, 

2006: 47-57). 

a. Berita Harus Akurat 

Wartawan harus memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi dalam 

melakukan pekerjaannya mengingat dampak yang luas yang ditimbulkan 

oleh berita yang dibuatnya. Dimulai dari kecermatannya terhadap ejaan 

serta disiplin diri untuk senantiasa melakukan periksa ulang atau 

keterangan dan fakta yang ditemuinya. Akuransi juga berarti benar dalam 

memberikan kesan umum, benar dalam sudut pandang pemberitaan yang 

dicapai oleh penyajian detail-detail fakta dan oleh tekanan yang diberikan 

pada fakta-faktanya. Kredibilitas sebuah media, sangat ditentukan oleh 

akurasi beritanya sebagai konsekuensi dari kehati-hatian wartawannya 

dalam membuat berita. 

b. Berita Harus Lengkap, Adil, dan Berimbang 

Keakuratan suatu fakta tidak selalu menjamin keakuratan arti. Fakta-

fakta yang akurat dan dipilih atau disusun secara longgar atau tidak adil 

sama menyesatnya dengan kesalahan yang sama sekali palsu. Wartawan 

harus melaporkan apa sesungguhnya yang terjadi dan harus senantiasa 

berusaha untuk menempatkan setiap fakta atau kumpulan fakta-fakta 
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menurut proporsinya yang wajar, untukmengaitkannya secara berarti 

dengan unsur-unsur lain, dan untuk membangun segi pentingnya dengan 

berita secara keseluruhan. 

c. Berita Harus Objektif 

Berita yang objektif adalah berita yang selaras dengan kenyataan, tidak 

berat sebelah, dan bebas dari prasangka. Wartawan juga harus menulis 

dalam konteks peristiwa secara keseluruhan, tidak dipotong-potong oleh 

kecenderungan subjektif. 

d. Berita Harus Ringkas dan Jelas 

Berita haruslah dapat dicerna dengan cepat. Ini artinya suatu tulisan 

berita harus tidak banyak menggunakan kata-kata, harus langsung dan 

padu. 

e. Berita Harus Hangat 

Berita atau News dalam bahasa inggris menunjukkan unsur waktu. 

Oleh karena itu Berita haruslah selalu baru dan hangat. Konsumen berita 

menginginkan informasi yang segar dan hangat. 

5. Objektivitas Berita 

Menurut Shoemaker dan Reese, objektivitas lebih merupakan ideologi bagi 

jurnalis dibandingkan seperangkat aturan atau praktik yang disediakan oleh jurnalis. 

Dalam pandangan Tuchman, objektivitas adalah ritual bagi proses pembentukan dan 

produksi berita. Ia adalah sesuatu yang dipercaya, menjadi bagian dari ideologi yang 

disebarkan oleh dan dari wartawan. Realitas itu sendiri begitu kompleksnya, tidak 

beraturan, dan seringkali acak. Dalam menjalankan tugasnya, dari reportase sampai 

menulis, wartawan dibatasi untuk menekankan objektivitas. Prosedur ini 
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merefleksikan kepercayaan bagaimana seharusnya kebenaran itu ditemukan oleh 

wartawan sesuai dengan bidang kerja mereka (Eriyanto, 2009:113). 

Tuchman dalam Eriyanto (2009:115-119) menyebutkan bahwa Serangkaian 

prosedur harus dilakukan oleh wartawan agar apa yang ditulis dapat disebut sebagai 

obyektif. Berbagai prosedur itu terinternalisasi dalam pikiran dan dipraktikan dalam 

praktik produksi berita oleh wartawan. Tuchman menyebut paling tidak ada empat 

strategi dasar. Pertama, menampilkan semua kemungkinan konflik yang muncul. 

Wartawan harusnya menampilkan fakta, tetapi fakta yang dimaksud kadang sulit 

ditemukan. Kedua, menampilkan fakta-fakta pendukung. Prosedur lain dari 

objektivitas yang dapat dikenali dalam tulisan adalah fakta-fakta pendukung dalam 

tulisan. Fakta-fakta pendukung tersebut berfungsi sebagai argumentasi, apa yang 

disajikan wartawan bukanlah khayalan dan opini pribadi wartawan. Ketiga, 

pemakaian kutipan pendapat. Prosedur standar lain adalah adanya pemakaian kutipan 

untuk menyatakan bahwa apa yang disajikan benar-benar bukan pendapat wartawan 

dan pendapat pakar politik tertentu. Keempat, menyusun informasi dalam tata urutan 

tertentu. Bagian lain dari tulisan yang obyektif adalah menyusun berbagai komentar, 

aneka informasi, beragam fakta kedalam tata susunan berita tertentu.  

Sebuah peristiwa bisa saja disajikan dan dibingkai dengan jalan yang berbeda-

beda antara wartawan satu dengan wartawan lainnya. Disini bingkai atapun orientasi 

pemberitaan apapun selalu ditunjang oleh serangkaian prosedur untuk meyakinkan 

bahwa apa yang dilakukan oleh Koran tersebut sudah memenuhi standar jurnalistik 

tertentu.  
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6. Analisis Framing 

Pada dasarnya analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan 

analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Mulanya frame dimaknai 

sebagai strukutr konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir 

pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta menyediakan kategori-kategori 

standar untuk mengapresiasi realitas (Sobur, 2006:162) 

Eriyanto (2009) dalam bukunya Analisis Framing mengungkapkan bahwa 

Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan 

dikonstruksi oleh media. Ada beberapa definisi mengenai Framing. Namun, 

meskipun berbeda dalam penekanan dan pengertian, ada titik singgung utama dari 

definisi framing tersebut. Definisi tersebut antara lain: 

 Robert N. Entman : Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian 

tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. 

 William A. Gamson : framing merupakan cara bercerita atau gugusan ide-ide 

yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna 

peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita 

itu terbentuk dalam sebuah kemasan semacam skema atau struktur 

pemahaman yang digunakan idividu untuk mengkonstruksi makna pesan-

pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia 

terima. 

 Amy Binder : skema interpretasi yang digunakan individu untuk 

menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi, dan melabeli peristiwa secara 

langsung maupun tidak langsung. Frame mengorganisir peristiwa yang 

kompleks ke dalam bentuk dan pola yang mudah dipahami dan membantu 

individu untuk mengerti makna peristiwa. 
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 Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki : strategi konstruksi dan memproses 

berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, 

menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi 

pembentukan media (Eriyanto, 2009: 67-68). 

 

Ada dua aspek dalam framing. Pertama, memilih fakta/realitas. Proses 

memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat 

peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua 

kemungkinan: apa yang dipilih (included) dan apa yang dibuang (exluded). 

Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih angel tertentu, memilih fakta 

tertentu, dan melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu dan melupakan 

aspek yang lain. Intinya, peristiwa dilihat dari sisi tertentu. Akibatnya, pemahaman 

dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media 

yang lain. 

Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta 

yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, 

kalimat, dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan 

sebagainya (Eriyanto, 2009: 69-70).  

7. Model Framing Pan dan Kosicki 

Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki (1993) melalui tulisan mereka 

“Framing Analysis: An Approach to News Discourse” mengoperasionalisasikan 

empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing. Yakni sintaksis, skrip, 

tematik, dan retoris. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang 

berfungsi sebagai tempat organisasi ide. Frame merupakan suatu ide yang 

dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita (kutipan sumber, latar 
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informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu ) kedalam teks secara keseluruhan 

(Sobur, 2006:175 ). 

Framing didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, 

menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga khalayak lebih tertuju pada 

pesan tersebut. 

Menurut Pan dan Kosicki, ada dua konsepsi dari framing yang saling 

berkaitan. Pertama, dalam konsepsi psikologi framing lebih menekanan pada 

bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. Kedua, konsepsi 

sosiologis. Kalau pandangan psikologis lebih menekankan pada proses internal 

seseorang, bagaimana individu secara kognitif menafsirkan suatu peristiwa dalam cara 

pandang tertentu, maka pandangan sosiologis lebih melihat pada bagaimana 

konstruksi sosial atas realitas. Frame disini dipahami sebagai proses bagaimana 

seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman 

sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas di luar dirinya (Eriyanto, 2009:253). 

Sobur (2006) menuliskan bahwa dalam pendekatan ini perangkat framing 

dibagi menjadi empat struktur besar. Pertama, struktur Sintaksis. Kedua, struktur 

skrip. Ketiga, struktur tematik, dan yang keempat adalah struktur retoris. Berikut 

adalah tebel kerangka framing Pan dan Kosicki.  

TABEL 1.1 KERANGKA FRAMING PAN DAN KOSICKI 

STRUKTUR PERANGKAT FRAMING UNIT YANG DIAMATI 

Sintaksis: 

Cara wartawan 

menyusun fakta 

1. skema berita 

Headline, lead, latar 

informasi, kutipan, sumber, 

pernyataan, penutup 

Skrip : 

Cara wartawan 

mengisahkan fakta 

2. kelengkapan berita 5W + 1H 
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Tematik : 

Cara wartawan menulis 

fakta 

3. detail 

4. Maksud kalimat, 

hubungan 

5. Nominalisasi antarkalimat 

6. koherensi 

7. bentuk kalimat 

8. kata ganti 

Paragraf, proposisi 

Retoris : 

Cara wartawan 

menekankan fakta 

9. leksikon 

10. Grafis 

11. metafor 

12. Pengandaian 

Kata, idiom, gambar/foto, 

grafik 

(Sobur, 2006 : 176) 

  

a. Sintaksis 

Sintaksis adalah susunan kata atau frase dalam kalimat. Dalam wacana berita, 

sintaksis menunjuk pada pengertian susunan dari bagian berita (headline, lead, 

latar informasi, sumber, penutup) dalam satu kesatuan teks berita secara 

keseluruhan (Eriyanto, 2009:257). 

Menurut Sobur (2006), Struktur sintaksis bisa diamati dari bagan berita. 

Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa 

pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa kedalam bentuk susunan 

kisah berita. 

b. Skrip 

Struktur skrip melihat bagaimana strategi bercerita atau bertutur yang dipakai 

wartawan dalam mengemas peristiwa. Laporan berita sering disusun sebagai suatu 

cerita. Hal ini karena dua hal. Pertama, banyak laporan berita yang berusaha 

menunjukkan hubungan, peristiwa yang ditulis merupakan kelanjutan dari 
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peristiwa sebelumnya. Kedua, berita umumnya mempunyai orientasi 

menghubungkan teks yang ditulis dengan lingkungan komunal pembaca. Bentuk 

umum dari struktur skrip ini adalah 5W + 1H (who, what, when, where, why dan 

how). Meskipun pola ini tidak selalu dapat dijumpai dalam setiap berita yang 

ditampilkan, kategori informasi ini yang diharapkan diambil oleh wartawan untuk 

dilaporkan. Unsur kelengkapan berita ini dapat menjadi penanda framing yang 

penting (Eriyanto, 2009:260). 

c. Tematik 

Struktur tematik berhubungan dengan cara wartawan mengungkapkan 

pandangannya atas peristiwa kedalam proposisi, kalimat, atau hubungan antar 

kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur ini akan melihat 

bagaimana pemahaman itu diwujudkan kedalam bentuk yang lebih kecil (Sobur, 

2006:176). 

Dalam menulis berita wartawan mempunyai tema tertentu atau suatu 

peristiwa. Ada beberapa elemen yang dapat diamati dari perangkat tematik ini. 

Diantaranya adalah koherensi: pertalian atau jalinan antar kata, proposisi atau 

kalimat. Dua buah kalimat atau proposisi yang menggambarkan fakta yang 

berbeda dapat dihubungkan dengan menggunakan koherensi. Sehingga fakta yang 

tidak berhubungan sekalipun dapat menjadi berhubungan ketika seseorang 

menghubungkannya (Eriyanto, 2009:263). 

d. Retoris 

Struktur retoris dari wacana berita menggambarkan pilihan gaya atau kata 

yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan oleh 

wartawan. Wartawan menggunakan perangkat retoris untuk membuat citra, 

meningkatkan kemenonjolan pada sisi tertentu dan meningkatkan gambaran yang 
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diinginkan dari suatu berita. Struktur retoris dari wacana berita juga menunjukkan 

kecenderungan bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah suatu kebenaran 

(Eriyanto, 2009:264). 

   

F. Definisi Konseptual 

1. Kecenderungan Pemberitaan 

Kecenderungan pemberitaan dapat dimaknai dengan proses penyampaian 

berita dalam media massa, dimana berita tersebut lebih mengarah kepada suatu 

kepentingan tertentu. Berita di konstruksi tidak pada suatu kebenaran realitas, 

melainkan cenderung kepada pembelokan makna yang disembunyikan dengan 

maksud tertentu. 

2. Surat kabar 

Surat kabar merupakan bagian dari Media cetak yang paling tua dan populer. 

Meskipun pada perkembangan teknologi yang semakin pesat, surat kabar mampu 

bersaing dan tetap mendapatkan hati para pembaca. Hal ini dikarenakan berita yang 

dimuat dalam media cetak dapat dibaca hingga berulang-ulang. Harga yang 

ditawarkan surat juga relatif murah dibandingkan dengan majalah ataupun yang lain, 

sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati sajian berita tersebut. 

3. Kasus Malinda Dee 

Malinda dee adalah salah satu perempuan fenomenal yang muncul di tahun 

2011. Dibalik kecantikan dan kemolekan tubuhnya, Malinda berhasil menipu dana 

nasabah Citibank hingga puluhan miliar rupiah. Banyaknya nominal uang yang 

dihasilkan Malinda membuat Media Massa membuat kasus ini sebagai headline di 

medianya. 
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G. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis framing untuk melihat 

bagaimana realitas dikonstruksi oleh media. Dengan cara dan teknik apa peristiwa 

ditekankan dan ditonjolkan. Apakah dalam berita itu ada bagian yang dihilangkan, 

luput, atau bahkan disembunyikan dalam pemberitaan. Analisis framing secara 

sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas 

dibingkai oleh media (Eriyanto, 2009:3). 

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Peneliti menganggap metodologi ini sesuai dengan tema karena penelitian deskriptif 

kualitatif mengukur data yang berbentuk kata-kata.  Penelitian deskriptif kualitatif 

bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang 

terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya. 

  

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah harian Jawa Pos dan Kompas edisi 30 

Maret – 8 April 2011 dengan berita seputar kasus Malinda. Mulai dari terbongkarnya 

kasus ini sampai dengan penahanan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap Malinda. 

Peneliti memilih edisi tersebut dikarenakan kedua media tersebut menjadikan kasus 

pemipuan perbankan ini sebagai berita yang memiliki news value tinggi, ini terbukti 

dari cara kedua media tersebut menempatkan berita ini dalam headline dalam 

beberapa hari. Selain itu, peneliti ingin melihat pemberitaan kasus tersebut pada saat 

“hangat-hangatnya”. 
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3. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah berita tentang kasus penggelapan dana “Malinda 

Dee” pada harian Jawa Pos dan Kompas edisi 30 Maret – 8 April 2011. 

TABEL 1.2 OBJEK PENELITIAN 

Tanggal 
Judul Berita 

Jawa Pos Kompas 

30 Maret 2011 Penggelapan di Citibank 

Tembus Rp. 100 Miliar 

13 Saksi Diperiksa, Suami 

Menyusul 

- 

31 Maret 2011 Polisi Buru Aset Malinda 

Dee di LN 

- 

1 April 2011 Pakai Nopol Palsu, Ferrari 

Malinda Disita 

Bank Diminta Perkuat 

Upaya Mitigasi Risiko 

5 April 2011 Malinda Lemas, 

Rekonstruksi Batal 

Polisi Memblokir 30 

Rekening Bank 

6 April 2011 Malinda Kukuh Tak Salah Saksi Korban Tak Ada 

yang Muncul 

7 April 2011 - Malinda Pegang 236 

Nasabah 

8 April 2011 - Malinda Dijerat dengan 

Pasal Pencucian Uang 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan: 

a. Data Primer: 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mendokumentasikan berita-

berita terkait kasus Malinda Dee pada edisi 30 Maret – 8 April 2011 pada harian 

Jawa Pos dan Kompas 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari buku, literatur, serta data-data pendukung 

lainnya dari internet. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah model 

analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Peneliti menggunakan model 

analisis ini karena model ini merupakan model analisis framing yang paling lengkap. 

Kelebihan dari model ini adalah menganalisis secara detail melalui empat struktur 

besar berita. Yakni sintaksis (cara wartawan menyusun fakta), skrip (cara wartawan 

mengisahkan fakta), tematik (cara wartawan menulis fakta), dan retoris (cara 

wartawan menekankan fakta). 

Hal inilah yang kemudian dapat digunakan peneliti dalam menganalisis 

kecenderungan pemberitaan pada Jawa Pos dan Kompas mengenai penipuan 

berbankan, khususnya kasus penggelapan dana nasabah Citibank yang dilakukan oleh 

Malinda. Peneliti akan menganalisis mulai dari kata per kata, kalimat per kalimat, dan 

lain sebagainya.   

Dengan model ini peneliti bisa melihat bagaimana media membingkai berita 

melalui headline, lead, kata, foto, grafik dan perangkat lainnya yang membantu 

pembingkaian berita oleh media, sehingga bisa diminati serta dipahami oleh pembacanya. 

 

 

 

 

 


