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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

       Penelitian yang berkaitan dengan analisis framing oleh media terhadap 

isu terorisme atau tentang Islam maupun penelitian tentang analisis 

framing oleh media asing sudah banyak dilakukan oleh peneliti, salah 

satunya oleh Rosyid (2016). Rosyid menulis skripsi berjudul Terorisme 

dalam Bingkai Pemberitaan Media Massa (Analisis Framing William A. 

Gamson dan Andre Modigliani pada Kasus Bom Sarinah di Majalah 

Tempo). Skripsi yang Rosyid tulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

analisis framing dalam pemberitaan terorisme terkait bom di Jl. M.H. 

Thamrin, Sarinah, Jakarta Pusat pada Majalah Tempo. Hasil penelitian ini 

menemukan framing yang dilakukan oleh majalah Tempo yaitu 

diangkatnya frame “Terorisme merupakan tindakan keji” dalam 

pemberitaan pada edisi di majalah Tempo.
21

 

       Penelitian yang lain dilakukan oleh Fauziah (2012) tentang Analisis 

Framing dalam Pemberitaan Metro TV terhadap Kasus Terorisme di 

Indonesia (Studi Kasus Metro Realitas). Penelitian tersebut bertujuan 

untuk (1) mengetahui Metro TV dalam membingkai pemberitaan kasus 

                                                           
     

21
 Muhammad Imron Rosyid, 2016. Terorisme dalam Bingkai Pemberitaan Media Massa 

(Analisis Framing William A. Gamson dan Andre Modigliani pada Kasus Bom Sarinah di Majalah 

Tempo). Skripsi ini tidak diterbitkan pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga 
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Terorisme yang ada di Indonesia, (2) mengetahui pemaknaan Metro TV 

dalam liputan kasus Terorisme di Indonesia. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dari hasil analisis framing dalam pemberitaan Metro 

TV terhadap kasus terorisme, Metro TV melakukan pembingkaian berita 

dengan menyeleksi isu dan aspek-aspek tertentu dari isu kasus  ledakan 

bom Masjid Polresta Cirebon. Dari hasil analisis dengan metode William 

A. Gamson, visual image yang ditampilkan oleh Metro TV cenderung 

bersifat berlebihan dari segi gambar, musik latar, ataupun grafik yang ada 

dalam tayangan kasus tersebut, sehingga terdapat pesan dan gambar yang 

tidak sesuai dengan yang ingin disampaikan. Selain itu, kecenderungan 

Metro TV melihat kasus terorisme merupakan kasus hukum dan kriminal. 

Membahasnya secara lebih mendalam dan menampilkannya kepada 

khalayak agar khalayak dapat mengetahui apa yang melatar belakangi 

penyebab, pelaku, dan hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya kasus 

terorisme di Indonesia.
22 

       Penelitian selanjutnya berbeda dengan penelitian milik Rosyid dan 

Rezty. Mawardi (2012) menulis dalam skripsi yang berjudul 

Pembingkaian Berita Media Online (Analisis Framing Berita Mundurnya 

Surya Paloh dari Partai Golkar di mediaindonesia.com dan vivanews.com 

Tanggal 7 September 2011). Penilitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran framing pemberitaan yang dilakukan oleh media dalam 
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menyampaikan sebuah peristiwa dan mendapatkan gambaran sampai 

sejauh mana pengaruh kepemilikan media terhadap objektivitas 

pemberitaan dan netralitas media dalam menyampaikan berita. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa sebuah media memiliki kepentingan 

tertentu dan tunduk kepada elite media atau pemilik modal sehingga 

netralitas dalam pemberitaan tidak terlihat lagi.
23

 

       Penelitian lain juga meneliti tentang pemberitaan oleh CNN mengenai 

isu teorisme. Penelitian tersebut dilakukan oleh Amalia (2015) dalam 

jurnalnya yang berjudul Analisis Propaganda CNN (Cable News Network) 

terhadap Masyarakat Amerika Serikat tentang Al-Qaeda. Penelitiannya 

bertujuan untuk melihat adanya timbal balik antara propaganda CNN 

tentang Al-Qaeda dan pengaruhnya terhadap opini publik masyarakat AS 

mengenai Islam/ Muslim dalam kurun waktu tahun 2001-2006. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bentuk propaganda yang digunakan CNN 

adalah teknik name calling, card stacking, dan testimonial. Ketiga metode 

tersebut memberikan pesan bahwa pentingnya untu melawan aksi 

terorisme dan tentang/ kekerasan yang identik dengan Islam, sehingga 
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Mundurnya Surya Paloh dari Partai Golkar di mediaindonesia.com dan vivanews.com Tanggal 7 
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pemberitaan yang dilakukan CNN terhadap masyarakat AS tentang Al-

Qaeda termasuk dalam black propaganda.
24

 

       Penelitian milik peneliti berbeda dengan penelitian yang sudah 

dilakukan Rosyid, Fauziah, Wardani dan Amalia. Penelitian Rosyid 

memang sama dengan peneliti yaitu mengambil kasus Bom Thamrin/ Bom 

Sarinah sebagai fokus kasus terorisme yang diberitakan oleh media, 

namun penelitian milik Rosyid tersebut mengambil media cetak atau surat 

kabar lokal. Adapun Fauziah fokus pada isu terorisme namun mengambil 

media lokal yaitu Metro TV sebagai subjek penelitian untuk diteliti. 

Wardani sama halnya dengan peneliti  mengambil media online namun 

yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah pemberitaan tentang isu 

politik dan keberpihakan media. Begitu juga dengan Amalia yang mana 

dalam penelitiannya sama dengan peneliti yaitu mengambil CNN sebagai 

subjek penelitian. Namun, dalam penelitian Amalia lebih fokus pada 

bagaimana propaganda media CNN memberitakan isu terorisme (Al-

Qaeda). Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana bingkai 

media CNN khususnya CNN.com dalam mengemas berita isu terorisme 

(bom Thamrin). 
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B. Kerangka Teori 

1. Analisis Framing 

       Framing didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih 

menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga 

khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Konsep framing telah 

digunakan secara luas dalam literatur ilmu komunikasi untuk 

menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek 

khusus sebuah realita oleh media. Dalam ranah studi komunikasi, 

analisis framing mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan 

atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau 

aktivitas komunikasi. Analisis framing digunakan untuk membedah 

cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksikan fakta. Analisis 

ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan tautan fakta ke dalam 

berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih 

diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya.
25

 

        Pada dasarnya analisis framing merupakan versi terbaru dari 

pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks 

media. Gagasan framing pertama kali dilontarkan oleh Baterson tahun 

1955. Mulanya frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau 

kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan 

wacanan serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk 
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mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh 

oleh Goffman pada 1974, yang mengandalkan frame sebagai keping-

kepingan perilaku (strips of behavior) yang membimbing individu 

dalam membaca realitas.26 

       Dalam  perspekif komunikasi, analisis framing dipakai untuk 

membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. 

Dengan kata lain framing adalah pendekatan untuk mengetahui 

bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh 

wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.27 Pembingkaian 

berita juga memiliki pengaruh-pengaruh yang sulit dipahami dan 

sangat kuat daripada prasangka dalam berita. Pembaca ataupun 

khalayak penerima isi berita mungkin bisa mengetahui bahwa sebuah 

cerita berprasangka terhadap seorang calon politik tertentu. Tetapi 

mereka tidak bisa mengetahui dengan mudah karena kejadian berita itu 

dikemas dalam jenis cerita tertentu.
28

 

a. Model Framing Menurut Zhongdang Pan dan Kosicki 

       Menurut Zhongdang Pan dan Kosicki, Framing adalah strategi 

konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan 

dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan 
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dengan rutinitas dan konvensi pembentukan makna.
29

 Dalam model 

analisis Pan dan Kosicki terdapat dua konsepsi dari framing yang 

saling berkaitan yaitu konsepsi psikologis dan sosiologis. Dalam 

konsepsi psikologis, framing berkaitan dengan struktur dan proses 

kognitif karena lebih menekankan bagaimana seseorang memproses 

informasi dari dalam dirinya, sedangkan konsepsi sosiologis, frame 

berfungsi membuat suatu realitas menjadi teridentifikasi, dipahami dan 

dapat dimengerti karena sudah di labeli dengan label tertentu.
30

 

       Model analisis framing milik Zhongdang Pan dan Kosicki adalah 

salah satu model yang paling populer dan banyak dipakai untuk 

menganalisa sebuah media dalam mengkonstruksi suatu teks berita. 

Model ini dipilih oleh peneliti karena pengutipan sumber berita 

menjadi salah satu aspek penting untuk dikupas dan diteliti, hal ini 

karena pengutipan sumber turut menentukan objektivitas berita. 

Sementara itu, dalam pemberitan media asing online CNN.com 

mengenai peristiwa serangan di Jakarta beberapa teks berita 

menampilkan kutipan dari pihak tertentu yang mana hal tersebut dapat 

berdampak mempengaruhi masyarakat global, terlebih lagi masyarakat 

dunia. Secara umum situs media online dapat dicakup atau diakses 

oleh khalayak luas. Selain itu peneliti memilih model Zhongdang Pan 
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dan Kosicki dibandingkan model framing lain karena model ini 

memiliki pisau analisis yang paling tajam dan rinci untuk membedah 

framing dalam suatu pemberitaan. 

       Analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

memiliki empat struktur besar, diantaranya: Pertama, struktur 

sintaksis. Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan 

menyusun peristiwa dalam bentuk susunan umum berita. Dapat 

diamati di bagian bagan berita (headline, lead, latar informasi, kutipan 

sumber, pernyataan, penutup). Kedua, struktur skrip. Skrip 

berhubungan dengan bagaimana mengisahkan atau menceritakan 

peristiwa ke dalam bentuk berita. Ketiga, struktur tematik. Tematik 

berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangan 

atas peristiwa ke dalam proposis, kalimat atau hubungan antar kalimat 

yang membentuk teks secara keseluruhan. Keempat, struktur retoris. 

Retoris berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti 

tertentu ke dalam berita. Struktur ini melihat bagaimana wartawan 

memakai pilihan kata, idiom, grafik dan gambar yang dipakai bukan 

hanya mendukung tulisan, melainkan juga menekankan arti tertentu 

kepada pembaca.
31
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                     Tabel 1 Kerangka Framing Zhongdang 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 

TEMATIK 

Cara wartawan menulis 

fakta 

3. Detail 

4. Maksud kalimat, 

hubungan 

5. Nominalisasi antar kalimat 

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, ambar/foto, 

grafik 

 

       Dalam berita yang disajikan oleh media massa, terdapat teks-teks 

berita yang pada dasarnya merupakan hasil konstruksi yang dilakukan 

oleh wartawan media. Teks media merupakan second hand reality yang 

hanya menyajikann “potongan-potongan” realitas, bukan keseluruhan 

realitas. Oleh sebab itu media lebih merupakan alat transformasi 

daripada menjadi semacam cermin bagi realitas itu sendiri. Berkenaan 

dengan hal tersebut, media massa khususnya komunikator massa selaku 

pelakunya akan melakukan berbagai tindakan dalam konstruksi realitas 

dimana hasil akhirnya memiliki pengaruh yang kuat dalam 

pembentukan makna atau citra tentang suatu realitas. Salah satu 

tindakan itu adalah dalam hal pemilihan lesikal atau simbol (bahasa).
32
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       Biasanya wartawan menggunakan perangkat wacana untuk 

membantu dirinya mengungkapkan pemaknaan mereka sehinggga dapat 

dipahami oleh pembaca. Perangkat wacana tersebut berupa bagaimana 

wartawan menulis berita dengan memakai strategis kata, kalimat, lead, 

hubungan antar kalimat, foto, grafik dan perangkat lainnya. Perangkat 

wacana ini dapat menjadi alat bagi peneliti untuk memudahkan dalam 

memahami bagaimana media mengemas suatu berita.33 

       Wartawan bukanlah agen tunggal yang menafsirkan peristiwa, 

sebab paling tidak ada 3 pihak yang saling berhubungan: wartawan, 

sumber, dan khalayak. Setiap pihak menafsirkan dan mengkonstruksi 

realitas dengan penafsiran sendiri dan berusaha agar penafsirannya yang 

paling dominan dan menonjol. Namun dalam mengkonstruksi suatu 

realitas, wartawan tidak hanya menggunakan konsepsi yang ada di 

dalam pikirannya semata.  

       Dalam hal ini Alex Sobur memandang proses konstruksi atas 3 hal: 

Pertama, proses konstruksi itu juga melibatkan nilai sosial yang 

melekat dalam diri wartawan. Nilai-nilai sosial yang tertanam 

mempengaruhi bagaimana realitas dipahami. Kedua, ketika menulis dan 

mengkonstruksi berita wartawan bukanlah berhadapan dengan publik 

yang kosong. Bahkan ketika peristiwa ditulis, dan kata mulai disusun, 

khalayak menjadi pertimbangan dari wartawan. Hal ini karena 
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wartawan bukan menulis untuk dirinya sendiri melainkan ntuk 

dinikmati dan dipahami oleh pembaca. Melalui proses inilah nilai-nilai 

sosial yang dominan yang ada dalam masyarakat ikut mempengaruhi 

pemaknaan. Ketiga, proses konstruksi itu juga ditentukan oleh proses 

produksi yang selalu melibatkan standar kerja, profesi jurnalistik, dan 

standar profesional dari wartawan.
34

 

b. Peta Ideologi 

       Media memiliki peran untuk mendefinisikan bagaimana realitas 

seharusnya dipahami dan dijelaskan dengan cara tertentu kepada 

khalayak. Media juga memiliki fungsi dalam konteks ideologi yaitu 

sebagai mekanisme integrasi sosial. Dalam hal ini media berfungsi 

menjaga nilai-nilai kelompok, dan mengontrol bagaimana nilai-nilai 

kelompok itu dijalankan.
35

 Setiap media tentunya memiliki ideologi 

tertentu, dan ideologi media berbeda-beda pada setiap media. 

Perbedaan ideologi ini dapat mempengaruhi proses pembingkaian 

yang dilakukan oleh media itu sendiri. 

       Media juga dapat mendefinisikan nilai dan perilaku yang sesuai 

dengan nilai kelompok dan perilaku atau nilai apa yang dipandang 

menyimpang. Perbuatan, sikap, atau nilai yang menyimpang tersebut 

bukanlah sesuatu yang alamiah (nature), yang terjadi dengan 
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sendirinya dan diterima begitu saja. Semua nilai dan pandangan 

tersebut bukan sesuatu yang terbentuk begitu saja, melainkan 

dikonstruksi. Lewat konstruksi tersebut, media secara aktif 

mendefinisikan peristiwa dan realitas sehingga membentuk kenyataan 

apa yang layak, baik, sesuai, dan apa yang dipandang menyimpang.
36

 

Seperti halnya isu terorisme. Media adalah instrumen penting yang 

mendefinisikan dan mengkonstruksi isu terorisme tersebut bahwa 

selama ini media mengkonstruksi teroris adalah orang Islam. 

Konstruksi tersebut dilakukan oleh media secara terus-menerus  lewat 

pemberitaan media. 

Skema 1. Peta Ideologi 

 

       Daniel Hallin membuat ilustrasi agar memudahkan kita melihat 

bagaimana berita ditempatkan ke dalam bidang / peta ideologi. Ia 

membagi dunia jurnalistik ke dalam tiga bidang diantaranya: Pertama, 

bidang penyimpangan (sphere of deviance). Dalam wilayah 

penyimpangan, suatu peristiwa, gagasan, atau perilaku tertentu 
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dikucilkan dan dipandang menyimpang. Ini semacam nilai yang 

dipahami bersama bagaimana peristiwa secara umum dipahami secara 

sama antara berbagai anggota komunitas. Bingkai menyertakan nilai-

nilai yang dipahami dan disepakati secara bersama oleh anggota 

komunitas. Kedua, bidang kontroversi (sphere of legitimate 

controversy). Dalam bidang ini realitas masih diperdebatkan atau 

dipandang kontroversiaL, dan Ketiga, bidang konsensus (sphere of 

consensus). Dalam bidang konsensus, menunjukkan bagaimana 

realitas tertentu dipahami dan disepakati secra bersama-sama sebagai 

realitas yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi kelompok. Bidang-

bidang ini menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa dipahami dan 

ditempatkan oleh wartawan dalam keseluruhan peta ideologis.
37

 

       Sebagai area ideologis, peta semacam ini dapat dipakai untuk 

menjelaskan bagaimana perilaku dan realitas yang sama bisa 

dijelaskan secara berbeda karena memakai kerangka yang berbeda, 

masyarakat atau komunitas dengan ideologi yang berbeda akan 

menjelaskan dan meletakkan perisiwa yang sama tersebut ke dalam 

peta yang berbeda, karena ideologi menempatkan bagaimana nilai-

nilai bersama yang dipahami dan diyakini secara bersama-sama 

dipakai untuk menjelakan berbagai realitas yang hadir setiap hari.
38
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       Lewat pemetaan tersebut, peristiwa-peristiwa dilihat bermakna 

dalam wacana berita. Dalam upaya membuat peristiwa menjadi 

bermakna bagi khalayak itu, orientasi media bukan hanya pada 

peristiwa itu sendiri, melainkan juga kepada penerima berita atau 

khalayak. Karena berita pada dasarnya seperti sebuah cerita, menyapa 

dan mengajak dialog pembaca, berita bukan teks yang berdialog 

dengan dirinya sendiri, ia mengajak khalayak di luarnya untuk 

berdialog. Proses penyapaan dan dialog semacam ini, secara tidak 

langsung menempatkan pembaca pada peta ideologis tertentu.
39

 

2. Jurnalisme Online 

       Jurnalisme online adalah pelaporan fakta yang diproduksi dan 

disebarkan melalui internet. Jurnalisme online merupakan bentuk baru 

di dunia jurnalistik. Jurnalisme online ini  memiliki kelebihan-

kelebihan yang menawarkan peluang untuk menyampaikan berita jauh 

lebih besar apabila dibandiungkan dengan bentuk jurnalisme 

konvensional seperti surat kabar. Perbedaan jurnalisme online dengan 

media tradisional terletak pada keputusan jenis baru yang dihadapi 

oleh para wartawan cyber. Jurnalisme online harus membuat 

keputusan-keputusan mengenai format media yang paling tepat untuk 

mengungkapkan sebuah kisah tertentu dan harus mempertimbangkan 
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cara-cara untuk menghubungkan kisah tersebut dengan kisah lainnya, 

arsip-arsip, sumber-sumber, dan lain-lain melalui hyperlinks.
40

 

        Kehadiran media online yang menjadi media generasi ketiga 

menjadi tren baru bagi dunia jurnalistik. Media online merupakan 

produk jurnalistik online yang didefinisikan sebagai pelaporan fakta 

atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet. 

Berita online adalah laporan tentang fakta atau ide yang termassa, yang 

dapat menarik perhatian pembaca, karena sesuatu yang luar biasa, 

penting mencakup sisi human interest seperti humor, emosi dan 

ketegangan.
41

 Penulisan berita online itu sendiri sama dengan dengan 

penulisan media cetak, perbedaannya terletak pada karakteristik 

jurnalisme online itu sendiri yaitu update berita yang sangat cepat, 

mudah diakses, dan terintegrasi dengan unsur multimedia.
42

 

3. Isu Terorisme dalam Media Asing 

       Runtuhnya menara kembar sebagai kiblat pusat ekonomi dunia, 

World Trade Center (WTC) dan diserangnya Pentagon (Markas  

Pertahanan Amerika Serikat) pada 11 September 2001 telah menggeser 

berbagai isu global seperti perdagangan bebas, hak asasi manusia 
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(HAM), lingkungan hidup dan isu-isu penting lain kepada isu 

terorisme.43 

       Istilah terorisme menjadi kata yang paling jamak disebut sejak 

peristiwa pemboman di gedung World Trade Centre (WTC) pada 11 

September 2001. Bahkan kosa kata ini telah mengalami perluasan 

jangkauan dengan apa yang disebut internasionalisasi. Pasca peristiwa 

11 September 2001, Amerika Serikat mulai mengobarkan perang 

melawan terorisme secara besar-besaran. Isu terorisme yang awalya 

merupakan isu lokal dan pinggiran di Amerika Serikat, dikembangkan 

menjadi isu utama yang mengglobal. Parahnya, isu dan sebab 

terorisme kemudian diidentikkan atau dituduhkan pada salah satu 

agama, yaitu Islam.44 Hal tersebut merupakan dampak dari sikap 

provokatif media massa yang secara intens memberitakan peristiwa 

bom WTC. 

       Terorisme sudah menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Dalam 

versi Amerika Serikat, aksi terorisme dunia mengancam kepentingan 

Amerika Serikat. Ini mencakup serangan terhadap instalasi militer dan 

perwakilan diplomatik Amerika Serikat di negara-negara tertentu. 

Pemerintah Amerika Serikat yang terganggu dengan hal ini kemudian 

merasa layak melakukan pembelaan diri, pembersihan ancaman, dan 
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melakukan penyerangan balik. Negara-negara lain yang memiliki 

hubungan dengan Amerika Serikat pun ikut direpotkan, baik oleh 

aktivitas terorisme yang terjadi maupun saat melayani kepentingan 

Amerika Serikat. Hasil persidangan kasus Bom Bali, bila layak 

dicontohkan membuktikan repotnya Indonesia (sebagai lokasi 

pemboman) dan Australia (salah sasar warga negaranya) hanya karena 

kelompok teroris berkehendak melakukan perhitungan dengan 

Amerika Serikat.
45

 

       Media asing terutama media Amerika merupakan media yang 

paling sensitif terhadap isu terorisme ini. Jelasnya sebagai negara 

dimana salah satu kota terbesarnya menjadi pusat terjadinya peristiwa 

terorisme ini melalui media-media nya memberitakan peristiwa WTC 

dengan menyudutkan salah satu agama yaitu Islam. Hal ini juga 

merupakan wujud sikap balas dendam Amerika Serikat agar 

memprovokasi masyarakat Amerika bahkan di seluruh dunia untuk 

memerangi terorisme, dengan kata lain memerangi Islam. Hal ini 

terbukti dengan meningkatnya tingkat diskrimnasi pasca media 

Amerika khususnya CNN melakukan propaganda dalam 

pemberitaannya.  

       Salah satu propaganda yang dilakukan oleh CNN adalah dengan 

menunjukkan tayangan wawancara ekslusif CNN kepada Osama ben 
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Laden. Namun berita ini kembali dipublikasikan di tahun 2006 yang 

ditayangkan sebagai program khusus/ spesial. Berita ini menceritakan 

tentang alasan melakukan jihad terhadap Amerika Serikat. Selain itu 

juga terdapat beberapoa cuplikan mengenai peristiwa pemboman di 

Amerika Serikat di era 90an yang diyakini memiliki keterkaitan 

dengan Osama ben Laden. Dalam berita tersebut juga memunculkan 

beberapa narasumber yang mengutarakan pendapatnya bahwa Osama 

ben Laden adalah teroris.
46
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