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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum CNN.com 

       CNN.com adalah salah satu pemimpin dunia dalam  berita online dan 

pengirim informasi 24 jam sebagai situs berita dan informasi yang terus 

menerus diperbaharui sepanjang hari.
54

 CNN.com itu sendiri merupakan 

situs media online dari saluran media CNN (Cable News Network). CNN 

adalah sebuah berita kabel Amerika Serikat yang didirikan tahun 1980 

oleh konglomerat media asal Amerika Serikat Ted Turner.  

       Ketika diluncurkan, CNN merupakan saluran televisi pertama yang 

menyiarkan liputan berita 24 jam, dan saluran televisi berita pertama di 

Amerika Serikat. Meski memiliki banyak cabang, CNN justru lebih sering 

mengudara dari kantor pusatnya di CNN Center di Atlanta, Time Warner 

Center di Kota New York, dan studio di Washington, D.C. dan Los 

Angeles. CNN dimiliki oleh perusahan induknya, Time Warner serta 

merupakan divisi Turner Broadcasting System. Turner Broadcasting 

System, Inc (TBC, Inc), beroperasi di seluruh dunia berita, hiburan, 

olahraga, animasi, dewasa, muda, anak-anak, jaringan media dan bisnis 

terkait yang merupakan pemimpin dalam segmen industri masing-
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hal. 1  

http://www.jurnalkomputer.com/
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masing.
55

 CNN.com sendiri diperkenalkan pada tahun 1995, yang 

kemudian CNN.com menjadi tujuan terkemuka untuk berita digital global, 

baik omline maupun mobile.
56

 

       CNN kadang disebut CNN/U.S. untuk membedakan antara saluran 

internasionalnya yaitu CNN Internasional. Pada Agustus 2010, CNN dapat 

disaksikan di lebih dari 100 juta rumah di Amerika Serikat. Cakupan 

siarannya meliputi lebih dari 890.000 kamar hotel di Amerika Serikat. 

CNN itu sendiri diluncurkan pada pukul 17.00 waktu timur hari Minggu, 1 

Juni 1980. Setelah perkenalan oleh Ted Turner, pasangan suami istri 

David Walker dan Lois Hart membawakan acara berita untuk yang 

pertama kalinya. Burt Reinhardt, yang kemudian menjadi wakil presiden 

eksekutif CNN, merekrut sebagian besar dari 200 karyawan pertama 

CNN.
57

 

B. Analisis Framing Media Asing Online CNN.com pada Pemberitaan 

Bom Thamrin 

       Analisis dilakukan terhadap berita-berita yang dimuat oleh cnn.com 

pada Januari 2016 mengenai peristiwa serangan bom di Jakarta di 

Kawasan Plaza Sarinah, JL. MH. Thamrin. Adapun penyajiannya 
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 http://www.linkedin/company-beta/2046/?pathWildcard=2046, diakses pada 1 Mei 2017 
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diurutkan sesuai dengan urutan waktu (kronologis) diterbitkannya berita 

peristiwa bom Thamrin. 

       Dengan analisis framing model Zhongdang Pan dan Kosicki, 

penelitian ini berusaha menelaah bagaimana pembingkaian berita peristiwa 

Serangan Bom di Jakarta yang dilakukan oleh media online CNN.com. 

Secara lebih terperinci, Analisis Framing Model Zhongdang Pan dan 

Kosicki dilakukan dengan urutan: judul berita, sumber (url), tanggal berita, 

ringkasan, dan analisis teks melalui tabel dan narasi, serta kesimpulan. 

1. Analisis Teks Berita 1 

a. Judul  : Siapa yang Berada di Balik Pemboman Jakarta? 

(Who could  be behind the Jakarta Bombings?). 

b. Sumber (url) : http://edition.cnn.com/2016/01/14/asia/indonesia-

terror-suspect-groups/ 

c. Tanggal berita : 14 Januari 2016 

d. Ringkasan  : Belum ada pihak atau kelompok tertentu yang 

mengklaim pertanggungjawaban atas Serangan Jakarta. Namun 

Kepolisian telah menduga kelompok militan ISIS yang di balik 

serangan tersebut. ISIS itu sendiri telah menargetkan Indonesia 

sebagai lokasi penyerangan. Ratusan warga Indonesia telah 

bergabung dengan kelompok militan ISIS. 
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Tabel 2.1 Analisis Teks Berita 1 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 

 

Hasil Pengamatan 

Struktur 

Sintaksis 

Judul 
Siapa yang Berada di Balik Pemboman Jakarta? (Who 

could be behind the Jakarta Bombings?) 

Lead 

Indonesia sedang terguncang shock karena aksi teror 

kembali terjadi di Jakarta dengan serangkaian peristiwa 

ledakan dan baku tembak pada hari Kamis. (Indonesia is 

reeling in shock as terror returned to the streets of Jakarta 

with a series of explosions and a firefight Thursday)  

Latar Informasi 

Terjadi Serangan di Jakarta yang dilancarkan Teroris 

namun belum diketahui siapa yang ada di balik serangan 

tersebut. 

Kutipan Sumber 

 Dikutip dari The Australian Newspaper, seorang 

pengacara umum dari Australia, George Brandis 

di bulan Desember 2015 lalu mengatakan bahwa 

„ISIS telah menandai Indonesia sebagai lokasi 

targetnya‟. (ISIS has identified Indonesia as a 

location of its ambitions). 

 Pemerintah Indonesia menyatakan lebih dari 700 

warga Indonesia telah pergi ke Suriah untuk 

bersekutu dengan ISIS. 

 Seorang ahli anti-terorisme dari Australian 

National University mengatakan bahwa sudah 

ada peringatan di beberapa minggu bahkan 

beberapa bulan sebelumnya bahwa akan terjadi 

rangkaian serangan di Indonesia. (A 

counterterrorism expert at the Australian 

National University told that there was warning 

some weeks and even months ago that Indonesia 

was likely to experience some sort of attack). 

Pernyataan/ 

Opini 

Indonesia sudah lama berjuang melawan kelompok teroris 

dalam negeri, khususnya Jemaah Islamiyah yang telah 

mengklaim pertanggungjawaban atas 11 serangan yang 

terjadi di antara tahun 2000 dan 2010. (Indonesia has long 

struggled with domestic terrorist groups, particularly 

Jemaah Islamiyah, which claimed responsibility for 11 

attacks between 2000 and 2010) 

Penutup 

Kutipan pernyataan laporan dari Jamestown Foundation 

yang menyatakan bahwa munculnya Negara Islam akan 

merusak atau meruntuhkan keberhasilan anti teroris 

Indonesia (Densus 88). (unfortunately, the transnational 

pull of the conflicts in Syria and Iraq, and the emergence 

of the Islamic State, risk undermining Indonesia‟s 

counter-terrorism successes). 
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Tabel 2.1 Analisis Teks Berita 1 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 

 

Hasil Pengamatan 

Struktur Skrip 

What Siapa pelaku atas peristiwa aksi terorisme di Jl. MH. 

Thamrin 

Where Jakarta 

When 14 Januari 2016 

Who Pelaku aksi terorisme yang disinyalir adalah anggota 

kelompok militan ISIS 

Why ISIS disebut telah menargetkan Indonesia sebagai wilayah 

perluasan. 

How Kelompok militan ISIS telah menunjukkan taringnya 

dengan melakukan aksi pemboman dan baku tembak di 

Jakarta. 

Struktur 

Tematik 

Paragraf, 

proposisi, 

kalimat, 

hubungan antar 

kalimat 

Secara keseluruhan teks berita 1 merupakan hipotesa 

wartawan yang disertai dengan asumsi beberapa sumber 

atau tokoh tertentu terkait pelaku peristiwa aksi terorisme. 

Dalam teks berita ini wartawan secara gamblang 

menuliskan bahwa ISIS yang dicurigai dibalik aksi teror. 

Struktur 

Retoris 

Kata, Idiom, 

gambar/ foto, 

grafik 

 Terdapat foto suasana saat detik-detik Serangan 

Jakarta dengan latar belakang banner „Asian African 

Conference Commemoration Indonesia 2015‟ 

 Setelah paragraf 2 dalam teks berita, terdapat foto/ 

gambar peristiwa terorisme Bom Bali pada tahun 

2002 lalu. Dengan menuliskan caption “Aftermath of 

the 2002 Bali bombings, in which more than 200 

people were killed (Dampak Bom Bali 2002, dalam 

peristiwa itu lebih dari 200 orang tewas). 

 Terdapat penekanan pesan dengan membubuhi 

apostrof pada sebuh kalimat, yaitu pada …… In 

recent years Indonesia has been “widely viewed as a 

counter-terrorism success story as the threat from 

al-Qaeda-linked or –inspired jihadist groups 

declined dramatically. 

 

e. Rincian Analisis 

1) Struktur Sintaksis 

       Struktur sintaksis melihat bagaimana headline, lead, latar 

informasi, sumber, dan penutup tersusun dalam bentuk yang 

tetap dan teratur sehingga membentuk skema yang menjadi 
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pedoman bagaimana fakta akan disusun.
58

 Dimulai pada 

headline, pada judul teks berita 1 wartawan menulis „Who could 

be behind the Jakarta bombings?‟ yang dalam teks Bahasa 

Indonesia berbunyi „Siapa yang berada di balik Pemboman 

Jakarta?‟. Headline/ judul berita ditulis oleh wartawan dengan 

menggunakan kalimat tanya. Dalam hal ini, wartawan ingin 

menekankan kepada pembaca mengenai siapa atau teroris mana 

yang sebenarnya telah melakukan aksi penyerangan di Jl. MH. 

Thamrin tersebut. 

       Tertulis dalam lead teror kembali terjadi di Jakarta sejak 

peristiwa serangan teror hebat yang pernah terjadi pada beberapa 

tahun. Wartawan ingin mengingatkan kepada pembaca bahwa 

Jakarta pernah diguncang aksi teror pada waktu sebelumnya. 

Apabila mengacu pada headline atau judul berita, wartawan 

menulis seolah bertanya-tanya siapa yang berada di balik 

serangan. Namun pada paragraf kedua, wartawan sendiri 

menulis jawaban dari pertanyaan tersebut. Dari sebuah sumber 

menyatakan bahwa ISIS telah menargetkan Indonesia sebagai 

lokasi penyerangan.  
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 Eriyanto. Analisis Framing. Konstruksi Ideologi dan Politik Media. (Yogyakarta: LKiS 

Group, 2012), hal. 296 
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2) Struktur Skrip 

       Dengan memperhatikan struktur skrip, teks berita 1 lengkap 

dengan unsur 5W+1H. Teks berita 1 berisi hal yang belum 

memiliki kepastian dan berisi dugaan atas siapa yang telah 

melancarkan ataupun merancang serangan di Jakarta. Namun 

meskipun demikian, dari struktur skrip dapat kita lihat bahwa 

teks berita ini memiliki kerangka yang lengkap dan jelas. 

3) Struktur Tematis 

       Dari struktur tematis, teks berita 1 secara keseluruhan berisi 

tentang dugaan mengenai dalang serangan yang tertuju kepada 

kelompok yang mengaku berjihad memperjuangkan Islam yaitu 

ISIS. 

4) Struktur Retoris 

       Pada stuktur retoris, terdapat  sebuah foto bangunan yang 

runtuh akibat peristiwa Bom Bali di tahun 2002. Dalam hal ini, 

wartawan menekankan kepada pembaca bahwa Indonesia 

memang sering menjadi tempat lokasi penyerangan teroris 

dengan cara menambahkan foto tersebut, seperti yang wartawan 

tulis juga pada lead bahwa Jakarta pada tahun 2009 menjadi 

lokasi penyerangan aksi terorisme. 
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       Selanjutnya pada paragraf terakhir wartawan melakukan 

penekanan  makna dengan membubuhi apostrof pada kalimat … 

Indonesia has been “widely viewed as a counter-terrorism” 

success story as the threat from al-Qaeda-linked or –inspired 

jihadist groups declined dramatically. Dalam teks Bahasa 

Indonesia berbunyi Indonesia telah dipandang sebagai negara 

anti-terorisme yang menolak ancaman dari al-Qaeda ataupun 

kelompok jihad 

       Selain itu pada teks berita 1 terdapat foto yang 

menggambarkan peristiwa Serangan Jakarta dengan latar 

belakang banner „Asian African Conference Commemoration 

Indonesia 2015‟. Dari foto ini, CNN sebagai media 

internasional, wartawan ingin menunjukkan Indonesia sebagai 

tuan rumah konferensi Internasional dalam memperingati 

Konferensi Asia Afrika pada tahun 2015 lalu. 

f. Kesimpulan 

       Dari struktur-struktur diatas dapat diketahui bahwa wartawan 

berusaha membuat frame dalam teks berita ini. Dilihat dari struktur 

sintaksis, wartawan menyampaikan melalui lead bahwa Indonesia 

merupakan negara yang terus menjadi lokasi penyerangan teroris. 

Selain itu, ada pernyataan wartawan yang menyebutkan bahwa 

Indonesia telah berjuang keras melawan teroris dari kelompok 

jihadis yang ada di Indonesia. Dari hal ini juga Indonesia 
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digambarkan sebagai negara yang banyak terdapat teroris, melihat 

Indonesia itu sendiri merupakan negara Muslim terbesar di dunia. 

Pernyataan wartawan tersebut dikuatkan dengan kutipan sumber 

dari Pemerintah Indonesia yang mengatakan bahwa sejumlah 

ratusan warga Indonesia telah pergi ke Suriah untuk bersekutu 

dengan ISIS. 

       Dari struktur retoris, wartawan menambahkan foto/ gambar 

peristiwa Bom Bali yang terjadi di tahun 2002. Dalam hal ini 

wartawan terlihat mendramatisir berita yang ditulisnya. Wartawan 

menambahkan foto reruntuhan Bom Bali pada berita Serangan 

Jakarta ini agar pembaca mengingat kembali peristiwa Pemboman 

yang pernah terjadi pada waktu sebelumnya. Selain itu foto tersebut 

digunakan untuk menekankan bahwa Indonesia sebagai lokasi 

favorit para teroris untuk melakukan serangan. 

2. Analisis Teks Berita 2 

a. Judul  : Serangan Jakarta: Ledakan Mematikan dan 

Penembakan terjadi di Ibu Kota Indonesia (Jakarta attacks: Deadly 

blast, shootout hit Indonesian capital). 

b. Sumber (url) : http://edition.cnn.com/2016/01/14/asia/indonesia-

terror-suspect-groups/ 

c. Tanggal berita : 14 Januari 2016 

d. Ringkasan  : Terjadi Serangan di Kawasan Plaza Sarinah, Jl. 

MH. Thamrin, Jakarta Pusat. Serangan ini diduga menargetkan 



45 
 

orang asing (Warga Negara Asing) beserta sebuah kedai kopi milik 

Amerika dan juga polisi. ISIS diduga dibalik serangan ini karena 

serangan Jakarta mirip dengan yang terjadi di Paris. 

Tabel 2.2 Analisis Teks Berita 2 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 
Hasil Pengamatan 

Struktur 

Sintaksis 

Judul 

Serangan Jakarta: Ledakan Mematikan dan 

Penembakan terjadi di Ibu Kota Indonesia (Jakarta 

attacks: Deadly blast, shootout hit Indonesian 

capital). 

Lead 
Wartawan menuliskan kronologi peristiwa serangan 

Jakarta sebagai lanjutan dari teks berita 1. 

Latar Informasi 

Belum ada kelompok yang mengklaim 

pertanggungjawaban atas serangan ini namun ada 

tanda bahwa ISIS yang berada di balik serangan. 

Kutipan Sumber 

Bob Baer, seorang analis keamanan menyatakan 

bahwa serangan ini sama dengan Serangan di Paris. 

Yang mana pelaku penyerangan memiliki 

pengalaman yang kuat dalam penyerangan seperti 

yang mereka lakukan di Iraq dan Suriah. 

Pernyataan/ 

Opini 

Pernyataan wartawan bahwa alasan Indonesia 

diserang karena Indonesia merupakan negara dengan 

populasi Muslim terbanyak di dunia namun memiliki 

pemerintahan yang sekuler. 

Penutup 

Tanggapan Presiden Jokowi atas serangan Jakarta. 

“We should not be afraid and defeated by acts of 

terror like this” (Kita tidak harus takut dan merasa 

dikalahkan oleh aksi teror seperti ini). 

Struktur 

Skrip 

What 

Terjadi serangan berupa ledakan dan baku tembak di 

Jl. MH. Thamrin. Polisi masih mengidentifikasi 

pelaku atas serangan tersebut. 

Where Jakarta 

When 14 Januari 2016 

Who Jakarta 

Why 

Indonesia merupakan negara dengan populasi 

Muslim terbanyak di dunia namun pemerintahannya 

bersifat sekuler. Hal tersebut yang membuat teroris 

secara matang menjadikan Indonesia menjadi target 

lokasi penyerangan. (Indonesia is the most populous 

Muslims country in the world but it has a secular 

government. That has made it a ripe target for 

extremists). 

How 

Terjadi serangkaian serangan di Jl. MH. Thamrin, 

Jakarta Pusat. Terdapat 4 orang pelaku. Pada 

mulanya, satu orang pelaku melakukan aksi bom 

bunuh diri di Kedai Kopi Sturbucks. Kemudian, dua 

pelaku lainnya membawa 2 WNA (Warga Negara  
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Tabel 2.2 Analisis Teks Berita 2 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 
Hasil Pengamatan 

Struktur 

Sintaksis 
How 

Asing). Pelaku juga menembaki orang-orang di jalan 

kawasan tersebut. Dua WNA tersebut turut ditembaki 

oleh pelaku, 1 tewas dan 1 lainnya mengalami luka-

luka. Penyerang atau pelaku dalam aksi tersebut juga 

melakukan aksi bunuh diri. 

Struktur 

Tematik 

Paragraf, 

proposisi, 

kalimat, 

hubungan antar 

kalimat 

Secara tematis, teks berita ini menyampaikan bahwa 

dalang peristiwa Serangan Jakarta adalah ISIS. Pada 

paragraf kedua, wartawan menuliskan, target teroris 

dalam aksi ini adalah orang asing dan kedai kopi 

milik Amerika. 

Struktur 

Retoris 

Kata, Idiom, 

gambar/ foto, 

grafik 

 Penggunaan kata „sekuler' yang ditulis 

wartawan sebagai pandangannya mengenai 

pemerintah Indonesia yang memiliki 

pemerintah sekuler, padahal Populasi 

Muslim di Indonesia paling banyak di 

dunia. Itu menjadi pandangan wartawan 

mengapa Indonesia menjadi sasaran teroris 

untuk melakukan serangan. 

 Penggunaan kata Western Chains pada 

caption foto dengan kalimat The five blasts 

took place Thursday morning on Thamrin 

street, an entertainment and shopping 

district with various Western chains. Dalam 

hal ini, wartawan menggunakan kata 

tersebut ingin menggambarkan bahwa 

kontradiksi dari teroris adalah hal yang 

bersifat ke barat-baratan atau  hal yang 

berasal dari Barat.  

 

e. Rincian Analisis  

1) Struktur Sintaksis 

        Dari struktur sintaksis, dapat dilihat bahwa teks berita 2 

menyampaikan peristiwa serangan yang terjadi di Jl. MH. 

Thamrin, Jakarta Pusat sebagai kelanjutan dari teks berita 1. 

Lead dalam teks berita menjelaskan kronologi kejadian secara 

detail. Disertai dengan beberapa pernyataan ataupun opini dari 

beberapa sumber bahwa diduga yang telah merancang serangan 
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adalah ISIS karena serangan mirip atau sama dengan apa yang 

terjadi di Paris. Dimana serangan di Paris dilancarkan oleh ISIS. 

2) Struktur Skrip 

       Wartawan menjelaskan secara rinci bagaimana peristiwa 

serangan yang dilancarkan oleh teroris tersebut terjadi. Unsur 

5W+1H lengkap dalam teks berita. Bagaimana peristiwa itu 

terjadi dan penyebab terjadinya peristiwa (why) dijelaskan di 

dalam teks. Wartawan menuliskan penyebab teroris melakukan 

serangan adalah karena Indonesia menjalankan pemerintahan 

yang sekuler meskipun mayoritas penduduk beragama Islam 

atau Muslim. Sedangkan how dijelaskan oleh wartawan 

melalalui lead. 

3) Struktur Tematis 

       Secara tematik, teks berita menyampaikan bahwa dalang 

dibalik serangan adalah ISIS dan yang menjadi sasaran atau 

target yang diserang adalah warga negara asing dan kedai kopi 

dari Amerika. 

4) Struktur Retoris 

       Secara retoris wartawan menganggap mengenai alasan 

mengapa Indonesia diserang oleh teroris karena Indonesia 

memiliki pemerintahan yang „sekuler‟ meskipun mayoritas 
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masyarakatnya adalah Muslim. Dalam hal ini, wartawan 

beranggapan bahwa teroris menginginkan Indonesia dengan 

mayoritas masyarakatnya yang Muslim untuk menjalankan 

pemerintahan yang sesuai dengan syari‟at Islam atau aturan 

dalam agama Islam. 

       Selain itu, dalam caption pada sebuah gambar yaitu „The 

five blasts took place Thursday morning on Thamrin street, an 

entertainment and shopping district with various Western 

chains‟. Kata western chains dalam kalimat tersebut bermakna 

rangkaian tempat perbelanjaan ataupun pusat hiburan yang 

bersifat kebarat-baratan. Dalam hal ini, wartawan ingin 

membuat frame bahwa teroris menargetkan serangan di 

tempat–tempat yang memiliki unsur kebarat-baratan atau dari 

negara barat yaitu Amerika. Sehingga dari kalimat tersebut pun 

dapat diketahui bahwa kontradiksi dari Amerika secara umum 

adalah teroris yang oleh masyarakat umum juga teroris dilihat 

sebagai bagian dari orang Islam. 

f. Kesimpulan 

       Dari keempat struktur, frame yang dipakai dalam teks berita 2 

terlihat pada struktur sintaksis dan retoris. Pada struktur sintaksis, 

wartawan beropini bahwa Indonesia selalu diserang oleh teroris 

karena Pemerintah Indonesia menjalankan pemerintahan yang 



49 
 

sekuler padahal mayoritas penduduknya adalah Muslim. Hal 

tersebut hanya merupakan pendapat wartawan yang ia tulis. 

Wartawan tidak mencari tahu lebih lanjut apakah Indonesia benar-

benar negara sekuler. Negara sekuler merupakan negara yang 

memisahkan antara urusan agama dan pemerintahan. Melihat 

Indonesia saat ini, Indonesia bukanlah negara agama ataupun 

negara sekuler. Namun, negara yang menjalankan pemerintahan 

berlandaskan falsafah negara yaitu Pancasila. 

        Dari struktur retoris, wartawan menggunakan kata „Western 

chains‟ yang memiliki maksud bahwa teroris menargetkan tempat-

tempat yang memiliki brand dari Barat. Dalam peristiwa Serangan 

Jakarta, ledakan terjadi di kedai kopi Sturbucks dari Amerika 

Serikat. Penggunaan kata „Western chains‟ terlihat wartawan ingin 

menekankan kepada pembaca bahwa Islam menentang segala hal 

yang berasal dari Amerika atau negara-negara lainnya yang 

berkoalisi untuk menyerang ISIS. 

3. Analisis Teks Berita 3 

a. Judul  :  Serangan Jakarta: Masyarakat Indonesia berbagi 

pesan menantang „Kami Tidak Takut‟ (Jakarta Attacks: 

Indonesians share defiant message of „We are not afraid‟) 

b. Sumber (url) : http://edition.cnn.com/2016/01/14/asia/jakarta-

attacks-we-are-not-afraid-irpt/ 
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c. Tanggal berita : 15 Januari 2016 

d. Ringkasan  : Warga Indonesia beramai-ramai membagikan 

pesan menantang „Kami Tidak Takut‟ di sosial media. Hal ini 

diungkapkan oleh masyarakat sebagai wujud keberanian terhadap 

teroris.  

Tabel 2.3 Analisis Teks Berita 3 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 
Hasil Pengamatan 

Struktur 

Sintaksis 

Judul 

Serangan Jakarta: Masyarakat Indonesia berbagi pesan 

menantang „Kami Tidak Takut‟ (Jakarta Attacks: 

Indonesians share defiant message of „We are not 

afraid‟) 

Lead 

Beberapa saat setelah terjadinya serangan pada Kamis. 

Masyarakat beramai-ramai membagikan pesan 

menantang „Kami Tidak Takut‟. 

Latar Informasi 

Masyarakat Indonesia tidak takut terhadap teroris yang 

melancarkan aksi terorisme di Jl. MH. Thamrin, Jakarta 

Pusat. 

Kutipan Sumber 
Jeremy Douglas, seorang karyawan PBB melalui Twitter 

melaporkan situasi yang terjadi di kantor PBB Indonesia 

Pernyataan/ 

Opini 

Pernyataan wartawan yang menganggap sebuah gambar 

yang dibagikan oleh orang-orang di media sosial mirip 

dengan gambar solidaritas pada saat peristiwa terorisme 

di Paris. 

Penutup 
Laporan warga di media sosial mengenai situasi di Kota 

Senayan 

Struktur 

Skrip 

What 
Warga/ masyarakat Indonesia beramai-ramai 

membagikan pesan menantang terhadap teroris. 

Where Jakarta  

When 14 Januari 2016 

Who Masyarakat Indonesia 

Why 
Masyarakat Indonesia ingin menunjukkan bahwa mereka 

tidak takut atas aksi terorisme ini. 

How 

Masyarakat Indonesia menggunakan berbagai sosial 

media menyatakan bahwa mereka tidak takut terhadap 

teroris. 

Struktur 

Tematik 

Paragraf, 

proposisi, 

kalimat, 

hubungan antar 

kalimat 

 

Secara keseluruhan, wartawan menampilkan gambar 

screen capture pesan yang dibagikan oleh masyarakat 

Indonesia yang beramai-ramai menyampaikan 

ungkapannya bahwa mereka tidak takut terhadap teroris 

di media sosial 
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Tabel 2.3 Analisis Teks Berita 3 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 
Hasil Pengamatan 

Struktur 

Retoris 

Kata, Idiom, 

gambar/ foto, 

grafik 

 Terdapat foto yang menggambarkan situasi di 

lokasi kejadian dengan latar belakang 

McDonald. Sebuah rumah makan dengan brand 

yang sangat populer dari Amerika Serikat.  

 Ungkapan Harry Styles, salah satu member One 

Direction terhadap peristiwa Serangan Jakarta 

di akun Twitter nya. 

 

 

e. Rincian Analisis 

1) Struktur Sintaksis 

       Dalam lead wartawan menjelaskan terdapat berbagai pesan 

ataupun ungkapan menantang yang dibagikan oleh masyarakat 

Indonesia di media sosial Twitter.  

2) Struktur Skrip 

       Dari struktur skrip, unsur 5W+1H lengkap dalam teks. 

Wartawan menyampaikan dalam teks terkait masyarakat 

Indonesia yang tidak takut terhadap teroris.  

3) Struktur Tematis 

       Secara runtut wartawan menyampaikan terkait masyarakat 

Indonesia yang ramai mengungkap perasaan ataupun dukungan 

mereka terhadap Jakarta yang dilanda atau diserang teroris 

melaui media sosial. 
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4) Struktur Retoris 

       Dalam teks berita 3, terdapat sebuah foto yang 

menggambarkan situasi saat terjadinya serangan dengan latar 

belakang restoran McDonald. Sebuah restoran dengan brand 

yang sangat populer dari Amerika Serikat. Hal ini 

memperlihatkan bahwa wartawan ingin menekankan kepada 

khalayak lokasi kejadian sangat dekat dengan kawasan dengan 

tempat-tempat yang memiliki brand dari Amerika Serikat. 

Artinya, digambarkan oleh wartawan melalui foto ini tempat-

tempat American branded atau merk dari Amerika Serikat 

menjadi target atau sasaran teroris. 

       Selain itu, wartawan tidak hanya menunjukkan pesan-pesan 

yang diungkapkan oleh warga Indonesia saja. Sosok artis 

internasional yang bernama Harry Styles dimunculkan dalam 

teks berita. Artis tersebut mengungkapkan kepeduliannya 

terhadap Jakarta dalam pesan yang dibagikan di media sosial 

Twitter. Hal ini ditunjukkan wartawan agar khalayak 

mengetahui peristiwa terorisme yang terjadi Indonesia ini 

menjadi sorotan di dunia.  

f. Kesimpulan 

        Framing yang dilakukan wartawan dalam teks berita ini 

adalah bagaimana wartawan menekankan peristiwa terorisme yang 
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terjadi di Jakarta benar-benar disorot oleh masyarakat dunia. Selain 

itu wartawan juga melakukan penekanan kontradiksi teroris yaitu 

Amerika Serikat melalui foto yang dilatar belakangi dengan 

restoran populer dari Amerika Serikat. 

4. Analisis Teks Berita 4 

a. Judul  : Bahrun Naim: Dalang dibalik Serangan Jakarta? 

(Bahrun Naim: The Mastermind behind Jakarta attacks?). 

b. Sumber (url) : http://edition.cnn.com/2016/01/15/asia/jakarta-

attack-bahrun-naim/ 

c. Tanggal berita : 15 Januari 2016 

d. Ringkasan  : Seorang bernama Bahrun Naim yang dipercaya 

polisi merupakan salah satu anggota kelompok ISIS dan sedang 

berada di Raqqa, Suriah diduga telah berkomunikasi dan 

memerintah pelaku penyerang untuk melakukan Serangan Jakarta. 

Tabel 2.4 Analisis Teks Berita 4 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 
Hasil Pengamatan 

Struktur 

Sintaksis 

Judul 
Bahrun Naim: Dalang dibalik Serangan Jakarta? (Bahrun 

Naim: The Mastermind behind Jakarta attacks?) 

Lead 

Bahrun Naim, yang dipercayai polisi menjadi dalang 

serangan mematikan  pada hari Kamis di Jakarta 

merupakan anggota kelompok ISIS dan sekarang tinggal 

di Raqqa, ibu kota de facto ISIS. (Bahrun Naim, the man 

authorities believe is the architect of Thursdays‟s deadly 

attack in Jakarta, is a member of ISIS and is living in the 

militant jihadist group‟s de facto capital of Raqqa, 

Indonesia authorities believe). 

Latar Informasi 
Bahrun Naim diduga menjadi dalang atas Serangan 

Jakarta. 
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        Tabel 2.4 Analisis Teks Berita 4 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 
Hasil Pengamatan 

Struktur 

Sintaksis 

Kutipan Sumber 

Kepolisian percaya bahwa Bahrun Naim merupakan 

dalang dalam Serangan Jakarta. Bahrun Naim itu sendiri 

merupakan anggota dari kelompok ISIS dan sekarang 

tinggal Raqqa. 

Pernyataan/ 

Opini 

Terdapat pendapat wartawan bahwa Bahrun Naim 

memiliki rekan bernama Bahrum Syah yang merupakan 

petinggi Katibah Nusantara dan Abu Jandal seorang 

pendakwah yang mempengaruhi Bahrun Naim hingga ia 

memiliki ambisi lain yang melebihi dari kepercayaan 

yang ia ajarkan. 

Penutup 

Keterangan dari sumber anti-teror Indonesia bahwa polisi 

telah memantau sebuah blog selama 4 tahun yang diduga 

blog tersebut milik Bahrun Naim. 

Struktur 

Skrip 

What 
Bahrun Naim diguga dalang dari peristiwa Serangan 

Jakarta. 

Where Jakarta 

When - 

Who Bahrun Naim 

Why 

Bahrun Naim dipercaya menjadi dalang atas serangan 

tersebut karena polisi telah mencurigai dan memantau 

sebuah blog yang mana blog tersebut milik Bahrun 

Naim. Blog tersebut berisi beberapa artikel, beberapa 

diantaranya yaitu artikel mengenai pelajaran yang dapat 

diambil dari Serangan di Paris, dan tentang bagaimana 

menjalankan serangan teror (meneror), dan lain-lain. 

Selain itu, dilihat dari riwayatnya, Bahrun Naim pernah 

dipenjara pada 2010 atas kepemilikan barang ilegal 

(barang yang digunakan untuk melakukan serangan 

teror). 

How 
Polisi telah memantau Bahrun  Naim dari blognya 

selama 2 tahun. 

Struktur 

Tematik 

Paragraf, 

proposisi, 

kalimat, 

hubungan antar 

kalimat 

Dalam teks berita 4, secara keseluruhan menjelaskan  

latar belakang Bahrun Naim secara mendetail dari 

paragraf ke paragraf selanjutnya. 

Struktur 

Retoris 

Kata, Idiom, 

gambar/ foto, 

grafik 

Penggunaan kata „konservatif‟ pada kalimat Naim have 

joinned Hizbut Tahrir, a conservative Islamic group, but 

then left the group.  
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e. Rincian Analisis 

5) Struktur Sintaksis 

       Dalam teks berita 4, wartawan menggunakan tanda tanya 

pada headline/ judul yaitu “Bahrun Naim: Dalang dibalik 

Serangan Jakarta?” (Bahrun Naim: The Mastermind behind 

Jakarta attacks?). Dari headline tersebut seolah wartawan 

masih meragukan atau sedang dalam tahap dugaan terkait siapa 

Bahrun Naim sebenarnya atau siapa pelaku atau dalang 

serangan yang sebenarnya. Penggunaan tanda tanya pada judul 

membuat pembaca ikut menduga dan masih bertanya-tanya 

apakah Bahrun Naim merupakan dalang yang sebenarnya dan 

siapa seorang yang bernama Bahrun Naim tersebut? 

       Pada lead berita tersebut, wartawan menggunakan kutipan 

sumber yang dikutip dari anggapan polisi yang percaya bahwa 

dalang serangan adalah Bahrun Naim. Lead yang juga menjadi 

pengantar untuk pesan berita, langsung wartawan dukung 

dengan kutipan dari sumber yang kuat yaitu polisi.  Ditambah 

lagi anggapan polisi yang percaya bahwa Bahrun Naim tersebut 

merupakan anggota salah satu kelompok militan yaitu ISIS. 

6) Struktur Skrip 

       Dari struktur skrip, unsur 5W+1H dalam teks berita 4 tidak 

lengkap. Teks berita 4 menjelaskan mendetail mengenai latar 
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belakang Bahrun Naim. Disini wartawan sedang menyusun 

kisah yang terfokuskan kepada sosok Bahrun Naim yang 

statusnya masih terduga sebagai dalang serangan dalam sebuah 

kerangka berita dalam bentuk feature. Sehingga unsur 5W+1H 

dalam berita tidak lengkap, yaitu tidak ada unsur when. Secara 

keseluruhan teks berita tersebut menjelaskan Bahrun Naim 

dalam bentuk feature, jadi apabila dikaitkan kepada unsur 

5W+1H, unsur when tidak ditemukan. 

7) Struktur Tematis 

       Secara tematis, keseluruhan paragraf dalam teks berita 4 

wartawan menuliskan latar belakang Bahrun Naim secara 

mendetail. Dimulai dari lead dan kalimat pendukungnya 

mengenai kecurigaan polisi terhadap Bahrun Naim yang diduga 

dalang serangan merupakan anggota kelompok ISIS dan sedang 

berada di Raqqa, Suriah. Lalu dilanjutkan dengan paragraf 

dengan sub judul “Extremist positions gathering pace” yang 

menjelaskan tentang riwayat ataupun aktivitas Bahrun Naim di 

tahun-tahun sebelumnya. Diakhiri dengan sub judul “Militant 

blog” pada paragraf terakhir menjelaskan sebuah blog yang 

salah satu postingannya berisi tentang ajaran-ajaran bagaimana 

melakukan serangan. Diduga blog tersebut dimiliki oleh Bahrun 

Naim. 
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8) Struktur Retoris 

       Sidney Jones, seorang direktur Institut Analisis Kebijakan 

Konflik menyatakan bahwa Bahrun Naim dikatakan telah 

bergabung dengan Hizbut Tahrir, sebuah kelompok konservatif 

Islam, dalam teks aslinya berbunyi Naim have joinned Hizbut 

Tahrir, a conservative Islamic group, but then left the group. 

Disini wartawan menyebutkan Hizbut Tahrir sebagai kelompok 

Islam yang konservatif. Konservatif memiliki makna 

mempertahankan keyakinan atau tradisi yang berlaku. Dalam 

hal ini, wartawan menekankan kepada khalayak bahwa terdapat 

kelompok radikal Islam di Indonesia selain Katibah Nusantara 

(cabang ISIS yang didirikan di Indonesia), dan Bahrun sempat 

bergabung dalam kelompok Hizbut Tahrir. Artinya, wartawan 

juga ingin melakukan penekanan pesan bahwa di Indonesia 

terdapat kelompok-kelompok radikal yang memungkinkan 

melahirkan teroris. 

g. Kesimpulan 

       Frame yang dibangun wartawan dalam teks berita 4 adalah 

sosok Bahrun Naim yang merupakan warga negara Indonesia 

merupakan militan ISIS. Hal ini menggambarkan bahwa ISIS di 

Indonesia sudah mulai tercium eksistensinya dari serangan-

serangan yang dilancarkan oleh ISIS itu sendiri. 
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 5. Analisis Teks Berita 5 

a. Judul  : Kelompok Militan ISIS Memerintah untuk 

Melakukan Serangan Jakarta dari Luar Negeri, Terang Kepala 

Polisi (ISIS militant ordered Jakarta attack from abroad, police 

chief says. 

b. Sumber (url) : http://edition.cnn.com/2016/01/14/asia/jakarta-

gunfire-explosions/ 

c. Tanggal berita : 15 Januari 2016 

d. Ringkasan : ISIS telah mengklaim pertanggung jawaban atas 

Serangan Jakarta melalui pernyataan yang diposting secara online 

oleh organisasi teror.Bahrun Naim yang sedang berada di Raqqa, 

Suriah dipercaya telah memerintah untuk melakukan Serangan di 

Jakarta. 

Tabel 2.5 Analisis Teks Berita 5 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 
Hasil Pengamatan 

Struktur 

Sintaksis 

Judul 

Kelompok militan ISIS Memerintah untuk Melakukan 

Serangan Jakarta dari Luar Negeri, Terang Kepala Polisi.  

(ISIS militant ordered Jakarta attack from abroad, police 

chief says) 

Lead 

Seorang militan dipercaya polisi telah memerintahkan 

anggota cabang ISIS di Indonesia untuk meluncurkan 

serangan. (A militant who police accuse of plotting 

Thursday‟s deadly terror attack in Jakarta instructed his 

cells in Indonesia to launch the attack, according to 

Jakarta Police Chief Tito Karnavian). 

Latar Informasi 
Serangan di Jakarta merupakan perintah dari kelompok 

militan ISIS di Suriah. 

Kutipan Sumber 

Kapolri menyatakan bahwa pelaku penyerangan 

diperintah oleh seorang anggota kelompok militan yang 

sedang berada di luar negeri. 

 

http://edition.cnn.com/2016/01/14/asia/jakarta-gunfire-explosions/
http://edition.cnn.com/2016/01/14/asia/jakarta-gunfire-explosions/
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Tabel 2.5 Analisis Teks Berita 5 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 
Hasil Pengamatan 

Struktur 

Sintaksis 

Pernyataan/ 

Opini 

Kami telah diinformasikan oleh badan intelejen bahwa 

seorang bernama Bahrun Naim telah memerintah 

anggota cabang ISIS di Indonesia untuk menyusun 

serangan di Indonesia. (We have been informed by our 

intelligent that an individual named Bahrun Naim, based 

on the communications, instructed his cells in Indonesia 

to mount an attack in Indonesia). 

Penutup 
Sebuah  kalimat mengenai kekhawatiran apabila pejuang 

ISIS kembali pulang ke Indonesia. 

Struktur 

Skrip 

What Kelompok militan ISIS yang memerintah Serangan 

Jakarta dari luar negeri. 

Where Jakarta 

When 15 Januari 

Who Kelompok militan ISIS 

Why ISIS telah mengklaim pertanggungjawaban atas serangan 

dalam sebuah pernyataan yang dipostingkan secara 

online oleh organisasi teror. (ISIS claimed responsibility 

for the attack in an official statement posted online by the 

terror organization). 

How Pernyataan Kapolri menyatakan kepolisian telah diberi 

informasi oleh badan intelijen bahwa Bahrun Naim 

melakukan komunikasi dengan pelaku untuk melakukan 

serangan terror. 

Struktur 

Tematik 

Paragraf, 

proposisi, 

kalimat, 

hubungan antar 

kalimat 

Pada struktur ini, wartawan membawa berita ini ke dalam 

beberapa tema dengan menulis sub-sub judul dalam 

berita. 

 Pada paragraf pertama, diawali dengan lead 

mengenai dalang aksi teror yang telah 

memerintah pelaku dari luar Indonesia. 

 Pada paragraf kedua, wartawan menulis sub 

judul “Eerie Quiet” yang bemakna Takut tapi 

tetap tenang. Dalam paragraf ini berisi 

pernyataan para warga Indonesia bahwa mereka 

tidak takut terhadap teroris. 

 Pada paragraf ketiga, wartawan menulis sub 

judul “Promoting Extremism”, dalam paragraf 

ini membahas terkait blog yang dimiliki oleh 

Bahrun Naim yang berisi ajaran-ajaran untuk 

melakukan serangan. 

 Sub judul ke-empat, “First Major attack in 

Jakarta Since 2009”. Disini wartawan 

membawa pembaca untuk mengingat kembali 

aksi terorisme yang pernah terjadi juga di 

Jakarta pada tahun 2009 lalu. 

  Sub judul kelima, yaitu “Worried about ISIS 

fighters returning home” menjelaskan tentang 

kekhawatiran terhadap anggota kelompok ISIS 

apabila kembali ke Indonesia. 
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Tabel 2.5 Analisis Teks Berita 5 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 
Hasil Pengamatan 

Struktur 

Retoris 

Kata, Idiom, 

gambar/ foto, 

grafik 

Penggunaan kata “Crusader” pada kalimat “ISIS claims 

responsibility, says it was targeting a gathering of 

nationals of the Crusader alliance”. Crusader disini 

dimaknai dengan orang penganut Salib (Salibis/ Kristen). 

 

e. Rincian Analisis : 

1) Struktur Sintaksis 

        Dari judul/ headline pada teks berita 5 terlihat semakin 

yakin bahwa ISIS yang telah merancang serangan di Jakarta. 

Pernyataan polisi dijadikan sebagai judul/ headline sehingga 

dengan begitu wartawan dapat meyakinkan khalayak hanya dari 

judul berita. Didukung dengan lead yang berisi pernyataan Tito 

Karnavian, Kapolres Jakarta menyatakan ada seorang anggota 

kelompok militan ISIS dari Indonesia yang tinggal di Suriah 

memerintah anggota cabang ISIS di Indonesia untuk melakukan 

serangan. 

2) Struktur Skrip 

         ISIS menjadi sorotan dalam teks berita sebagai otak di 

balik Serangan Jakarta. Unsur-unsur 5W+1H mendukung hal 

tersebut dalam teks. Salah satunya unsur why atau mengapa 

ISIS sangat diyakini menjadi dalang serangan karena adanya 
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pernyataan berupa klaim pertanggungjawaban yang di poskan 

oleh organisasi teror. 

3) Struktur Tematik 

       Dari unsur tematik, wartawan dengan rapi menulis tema 

pada paragraf-paragraf dalam berita dengan sub-sub judul. 

Tema dalam teks berita 5 adalah adanya perintah dari seorang 

anggota kelompok ISIS untuk melakukan serangan di Jakarta. 

Pada paragraf keempat, wartawan menggiring khalayak kepada 

peristiwa aksi terorisme yang pernah terjadi juga di Jakarta di 

hotel J.W Marriot dan Ritz Carlton pada tahun 2009. Dengan 

ini wartawan ingin kembali mengingatkan kepada pembaca 

bahwa Jakarta tidak untuk pertama kalinya sebagai lokasi 

penyerangan teroris. Teks berita 5 diakhiri dengan paragraf 

yang berisi tentang kekhawatiran Kepolisian apabila anggota 

ISIS dari Indonesia yang sedang berada di Suriah kembali lagi 

ke Indonesia. 

4) Struktur Retoris 

       Dari struktur retoris, wartawan menggunakan kata 

Crusader yang  bermakna orang penganut Salib (pengikut 

agama Kristen) yang dalam konteks ini sebagai lawan dari 

teroris. Secara umum juga merupakan kontradiksi dari agama 

Islam yang apabila melihat dari sejarah, antara orang Islam dan 
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penganut Salib tersebut pernah melakukan perang yang cukup 

hebat yaitu Perang Salib, dan sampai saat ini pun masih terjadi 

konflik antara dua agama tersebut.  

f. Kesimpulan 

       Sampai pada teks berita 5, frame yang digunakan oleh 

wartawan masih tentang Indonesia sebagai sarang teroris. Frame 

atau bingkai dalam teks berita 5 terlihat pada judul. Dari headline/ 

judul sudah dapat meyakinkan khalayak bahwa di Indonesia 

terdapat banyak teroris yang tinggal di Suriah dan memiliki 

pengalaman berperang disana. Mengetahui hal ini, Indonesia cukup 

mengkhawatirkan dari segi keamanan negara. Seperti yang telah 

disebutkan pada teks berita 1 bahwa ratusan warga Indonesia pergi 

ke Suriah untuk bersekutu dengan ISIS. 

       Dari struktur retoris, wartawan mengkonstruksi pesan dengan 

menggunakan kata Crusader pada kalimat ISIS claims 

responsibility, says it was targeting a gathering of nationals of the 

Crusader alliance”. Pada teks berita 2, wartawan menyebutkan 

bahwa target penyerangan dalam Serangan Jakarta adalah warga 

negara asing ataupun tempat-tempat yang memiliki brand dari 

Amerika, namun dalam teks berita 5 ini tertulis bahwa ISIS 

menargetkan persekutuan Salibis. 

 



63 
 

6. Analisis Teks Berita 6 

a. Judul  : 12 Orang Ditangkap Setelah Terjadi Peristiwa 

Serangan Jakarta (12 arrested after deadly Jakarta attack) 

b. Sumber (url) : http://edition.cnn.com/2016/01/14/asia/jakarta-

gunfire-explosions/ 

c. Tanggal berita : 17 Januari 2016 

d. Ringkasan : 12 orang ditahan di beberapa Provinsi di 

Indonesia. Polisi menduga bahwa mereka ada hubungannya dengan 

Serangan Jakarta dan kelompok ISIS. Polisi juga percaya bahwa 

salah satu diantara 12 orang tersebut telah menerima uang transfer 

dari Bahrun Naim yang sedang berada di Raqqa, Suriah. Uang 

tersebut sebagai dana untuk melakukan penyerangan  

Tabel 2.6 Analisis Teks Berita 6 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 
Hasil Pengamatan 

Struktur 

Sintaksis 

Judul 

12 Orang Ditangkap Setelah Terjadi Peristiwa 

Serangan Jakarta (12 arrested after deadly Jakarta 

attack). 

Lead 

Korban yang tewas dari serangan pada minggu lalu di 

ibu kota Indonesia mencapai 4 korban jiwa, setelah 

seorang korban meninggal di rumah sakit dari luka-

luka yang ia alami, Jakarta, juru bicara kepolisian 

Muhammad Iqbal mengumumkan pada hari Minggu 

(The death toll from last week‟s terror attack in 

Indonesia‟s capital has risen to four, after a victim 

died in the hospital from his injuries, Jakarta police 

spokesman Mohammad Iqbal announced Sunday). 

Latar Informasi 
12 tersangka telah ditahan pasca terjadi Serangan 

Jakarta. 

 
Kutipan 

Sumber 

Pernyataan Kapolri mengenai ditahannya 12 orang di 

beberapa provinsi yang dipercaya ada hubungannya 

dengan serangan dan salah satu diantaranya telah 

menerima uang transfer sebagai dana dari luar negeri 

untuk melakukan serangan. 

 

http://edition.cnn.com/2016/01/14/asia/jakarta-gunfire-explosions/
http://edition.cnn.com/2016/01/14/asia/jakarta-gunfire-explosions/
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Tabel 2.6 Analisis Teks Berita 6 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 
Hasil Pengamatan 

Struktur 

Sintaksis 

Pernyataan/ 

Opinin 

Bahrun Naim diduga memimpin cabang ISIS di Asia 

Tenggara yang disebut dengan Katibah Nusantara. Ia 

memiliki visi untuk menyatuka semua elemen atau 

pihak yang mendukung ISIS di Asia Tenggara. 

Terlebih lagi, sudah ada ratusan orang Indonesia yang 

pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. 

Penutup 

Dalam teks berita 6, berita ditutup dengan paragraf 

dengan sub judul “Last major attack 2009” yang 

membahas peristiwa serangan hebat yang juga pernah 

tejadi di Jakarta pada tahun 2009. 

Struktur 

Skrip 

What Pasca serangan Jakarta, 12 orang ditahan. 1 

diantaranya telah menerima uang transfer dari 

seseorang yang telah diduga sebagai dalang serangan 

Jakarta. 

Where Jakarta 

When Sabtu, 16 Januari 2016 

Who 12 orang tertahan yang diduga ada kaitannya dengan 

Serangan Jakarta. 

Why 12 orang ditahan karena dipercaya bahwa mereka ada 

kaitannya dengan Serangan Jakarta dan memiliki 

hubungan dengan kelompok militan ISIS di luar 

negeri. Salah satu diantaranya pun dipercaya telah 

menerima uang transfer dari luar negeri. 

How Polisi menangkap 12 tahanan yang di duga memiliki 

hubungan atau keterkaitan dengan Serangan Jakarta 

di beberapa Provinsi. 

Struktur 

Tematik 

Paragraf, 

proposisi, 

kalimat, 

hubungan antar 

kalimat 

Dalam teks berita 6, tema terdapat pada setiap 

paragraf dengan masing-masing sub judul. 

 Paragraf pertama terkait 12 tersangka yang 

disinyalir memiliki keterkaitan dengan 

terjadinya Serangan Jakarta dan memiliki 

hubungan dengan Bahrun Naim. 

 Paragraf kedua dengan sub judul “Deadly 

new threat”. Dalam paragraf ini polisi 

menyatakan bahwa Indonesia cukup 

mengkhawatirkan karena pimpinan ISIS di 

Asia Tenggara itu sendiri adalah orang 

Indonesia dan ratusan warga Indonesia telah 

pergi ke Suriah bergabung dengan ISIS. 

 Sub judul kedua pada paragraf ketiga yaitu 

“Defiance on the streets”, tertulis terkait 

warga setempat yang sudah menjalankan 

aktivitas seperti biasa di kawasan terjadinya 

peristiwa serangan Jakarta. 

 Pada sub judul ke-tiga “Blast, murders, 

gunfightí”, disini wartawan kembali 

menceritakan bagaimana serangan trejadi. 

 Sub judul ke-empat, “Alleged Mastermind 
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Tabel 2.6 Analisis Teks Berita 6 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 
Hasil Pengamatan 

Struktur 

Retoris 

Kata, Idiom, 

gambar/ foto, 

grafik 

 Penggunaan aspostrof pada kata “little 

brother” dalam kalimat yang menyatakan 

bahwa Harits Ulya seorang petinggi 

kelompok Islam militan Hizbut Tahrir, 

menganggap Bahrun Naim sebagai saudara 

atau adik sendiri dan pada kata “inspiring 

figure”. Harits Ulya menyatakan bahwa 

Bahrun Naim merupakan sosok yang 

menginsipirasi bagi kaum muda di kalangan 

ISIS. 

 Pada kalimat, Since then, the secular 

government has made major inroads beating 

back terror groups (Semenjak itu, 

pemerintahan sekuler juga telah menyerang 

balik kelompok-kelompok terror tersebut), 

pada kalimat tersebut kata secular 

government mengarah kepada pemerintahan 

Indonesia yang dianggap oleh wartawan 

Indonesia memiliki pemerintahan yang 

sekuler. 

 

e. Rincian Analisis 

1) Struktur Sintaksis 

       Lead pada teks berita 6 tidak mendukung judul/ headline. 

Judul teks berita mengatakan bahwa telah ditahan 12 orang 

setelah Serangan Jakarta. Namun lead justru berisi mengenai 

korban jiwa yang tewas dalam serangan yang telah mencapai 4 

orang jiwa. Setelah menjelaskan korban dalam serangan, 

wartawan baru menuliskan keterangan Kapolri yang 

menyatakan terkait 12 orang yang ditahan tersebut. 
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2) Struktur Skrip 

       Wartawan tidak lengkap menggunakan unsur 5W+1H 

dalam teks berita. Kelengkapan berita dalam teks menjadi 

penting dalam mengisahkan pesan atas peristiwa, karena unsur 

kelengkapan berita (5W+1H) dapat dijadikan sebagai penanda 

framing. Dalam teks berita 6, wartawan tidak menjelaskan 

bagaimana 12 orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan 

serangan ditahan. Sehingga khalayak tidak mengetahui lebih 

lanjut mengenai bagaimana 12 orang tersebut ditahan, dan 

dalam unsur why tidak begitu kuat dalam mendukung unsur-

unsur yang lainnya.  

       Dijelaskan unsur why dalam teks berita bahwa 12 orang 

ditahan karena memiliki keterkaitan dengan serangan Jakarta 

dan telah berkomunikasi dengan kelompok militan ISIS di 

Suriah. Namun, hal ini belum kuat untuk disajikan dalam berita 

mengapa 12 orang ditahan. Wartawan tidak lebih lanjut 

memberikan keterangan mengenai latar belakang 12 orang 

tersebut ataupun keterangan polisi yang lebih jelas mengapa 

mereka ditahan. 

3) Struktur Tematis 

       Tema dalam teks berita 6 ini tidak mendukung judul yang 

tertera, karena pada paragraf kedua hingga terakhir wartawan 



67 
 

tidak menuliskan keterangan lebih lanjut terkait 12 orang yang 

ditahan. Keterangan 12 orang ditahan terdapat pada paragraf 1 

kalimat ke 4 berupa pernyataan Kapolri yang telah menangkap 

12 orang di beberapa provinsi. Di paragraf selanjutnya wartawan 

membahas terkait ancaman baru bagi Indonesia, kemudian 

dilanjutkan dengan sub judul “Defiance on the Street” yang 

menjelaskan warga atau orang-orang terlihat telah melakukan 

aktivitas di hari Minggu dengan melakukan lari pagi, car free 

day, dan aktivitas lainnya.  

       Dilanjutkan lagi dengan sub judul “Blast, murders, 

gunfight” yang menjelaskan ulang kronologi serangan di hari 

Kamis. Sub judul keempat “Alleged Mastermind” yang 

menuliskan keterangan terkait BBahrun Naim yang diduga 

sebagai dalang serangan. Di paragraf terakhir dengan sub judul 

“last major attack” menjelaskan bahwa sebelumnya di tahun 

2009 juga pernah terjadi serangan hebat oleh teroris yang 

meledakkan bom di hotel J.W. Marriott dan Ritz Carlton. 

4) Struktur Retoris 

        Secara retoris terdapat penggunaan tanda apostrof pada 

kata “little brother” dan “inspiring figure”, kata yang ditandai 

dengan apostrof ini bersifat kontradiktif karena kata-kata 

tersebut dilontrkan kepada Bahrun Naim, sang teroris. Little 
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brother yang bermakna adik dimaknai dalam teks berita sebagai 

penekanan bahwa sosok Harits Ulya yang ditulis oleh wartawan 

sebagai ahli dalam bidang Islam militan menganggap Bahrun 

Naim sebagai adik, dan kata adik yang ditandai dengan spostrof 

tersebut seolah-seolah ingin meyakinkan kepada khalayak, 

sosok Bahrun Naim yang keji telah merancang serangan di 

Jakarta pada waktu lalu dianggap keluarga oleh Harits Ulya, 

seorang ahli Islam militan.  

       Ditambah lagi dengan pengakuan Harits Ulya yang 

menyatakan Bahrun Naim sebagai sosok yang menginspirasi di 

kalangan anak muda di kelompok ISIS. Sosok yang 

menginspirasi dalam teks berita diberi tanda apostrof sebagai 

kata yang kontradiktif dalam konteks berita. Bahrun Naim 

seorang teroris dianggap sebagai sosok yang menginspirasi 

ditekankan dengan menggunakan tanda apostrof ini membuat 

khalayak seperti tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh 

Harits Ulya. 

       Selain itu, wartawan mengatakan bahwa Indonesia yang 

sebagian besar penduduknya beragama Islam namun 

menjalankan pemerintahan yang sekuler dianggap sebagai salah 

satu alasan teroris melakukan serangan di negara ini. Sekuler 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai bersifat 

duniawi atau kebendaan (bukan bersifat keagamaan atau 
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kerohanian). Pemerintahan di Indonesia memang tidak 

menjalankan pemerintahan sesuai syariat Islam karena meskipun 

agama Islam mayoritas di Indonesia, namun penduduk yang 

lainnya juga menganut agama lain seperti Kristen, Katholik, 

Hindu, Budha, dan lain sebagainya. Sehingga pemerintahan 

dengan syariat Islam tidak dapat dijalankan. 

f. Kesimpulan 

        Framing yang dilakukan wartawan dalam teks berita ini 

adalah bagaimana wartawan membawa peristiwa aksi terorisme 

yang pernah terjadi di Jakarta pada tahun 2009 ke dalam alur 

pemberitaan serangan yang terjadi di Sarinah. Serta pengulangan 

penggunaan kata „secular government‟ yang mana kata tersebut 

sudah disebutkan dalam teks-teks berita sebelumnya. Kata tersebut 

terdapat dalam kalimat Since then, the secular government has 

made major inroads beating back terror groups. Makna dari 

kalimat tersebut adalah „Sejak saat itu, pemerintahan sekuler 

(Indonesia) telah bersikeras membalas kelompok teroris. 

7. Analisis Teks Berita 7 

a. Judul  : Indonesia: Negara Muslim Menganggap ISIS tidak 

Islami (Indonesia: The Muslim country ISIS considers un-Islamic). 

b. Sumber (url) :http://edition.cnn.com/2016/01/18/asia/indonesia-

isis-analysis/ 
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c. Tanggal berita : 18 Januari 2016 

d. Ringkasan  : ISIS menganggap Indonesia bukan negara Islam 

meskipun memiliki populasi Muslim terbanyak di dunia. ISIS 

memiliki prinsip untuk membunuh siapapun yang tidak satu fikiran 

dengan keyakinan mereka sekalipun orang yang dibunuh adalah 

Muslim. 

Tabel 2.7 Analisis Teks Berita 7 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 
Hasil Pengamatan 

Struktur 

Sintaksis 

Judul 

Indonesia: Negara Mayoritas Muslim Tetapi ISIS 

Menganggap Indonesia Bukan Negara Islam 

(Indonesia: The Muslim country ISIS considers un-

Islamic) 

Lead 

Tiga hari setelah militan ISIS melakukan serangan 

mematikan pada siang hari, orang-orang telah 

melakukan aktivitas seperti biasanya untuk 

melakukan rekreasi. (Three days after ISIS militants 

carried out a deadly terror attack in broad daylight, 

Indonesian poured out by the thousands onto the 

streets of this tropical city for an exuberant day of 

recreation). 

Latar Informasi ISIS menganggap Indonesia bukanlah negara Islam. 

Kutipan Sumber 

Tito Karnavian mengatakan bahwa ISIS lebih 

berbahaya di Indonesia karena ISIS menganggap 

Indonesia bukan sebagai negara yang Islami. 

Pernyataan/ 

Opini 

Pernyataan Al-Chaidar, seorang dosen di Universitas 

Malikussaleh di Aceh bahwa ia percaya banyak 

orang menghormati Bahrun Naim meskipun dia 

masih muda. Ia merupakan sosok baru di generasi 

baru dalam pergerakan jihad. 

Penutup 
Pernyataan Dahlan Naim untuk membiarkan hukum 

yang mengambil jalan bagi Bahrun Naim. 

Struktur 

Skrip 

What ISIS menganggap Indonesia bukan negara Islam. 

Where - 

When - 

Who ISIS 

Why 

Tito Karnavian menyatakan bahwa ISIS memiliki 

prinsip yang berbeda dengan kelompok militan 

seperti sebelumnya. ISIS lebih berbahaya karena 

menghalalkan membunuh Muslim apabila tidak 

sepihak dengan keyakinan kelompok ISIS. 

How ISIS melakukan Serangan di Jakarta. 
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Tabel 2.7 Analisis Teks Berita 7 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 
Hasil Pengamatan 

Struktur 

Tematik 

Paragraf, 

proposisi, 

kalimat, 

hubungan antar 

kalimat 

Dalam teks berita 7, terdapat beberapa tema dengan 

sub-sub judul pada setiap paragraf (kecuali pada 

paragraf 1). 

 Pada pargraf 1, wartawan menulis tentang 

warga Jakarta yang sudah melakukan 

aktivitas seperti biasanya dan tidak takut 

terhadap teroris. 

 Pada paragraf kedua, dengan sub judul 

“New Threat”. Polisi menyatakan bahwa 

ISIS berbahaya dari kelompok jihadis 

seperti sebelumnya. 

 Pada paragraf 3, dengan sub judul “Friend 

of ISIS militant” berisi tentang pernyataan 

dari Abu Ulya yang mengaku dekat sebagai 

teman karib dari Bahrun Naim.  

 Paragraf ke-4, dengan sub judul “Security 

Investigation” berisi terkait polisi yang telah 

meningkatkan keamanan dari sebelum hari 

raya peringatan Natal, karena pada saat itu 

kepolisian mendapatkan informasi bahwa 

akan ada  serangan yang akan dilancarkan 

oleh ISIS. 

Struktur 

Retoris 

Kata, Idiom, 

gambar/ foto, 

grafik 

 Penggunaan kata “konser” yang memiliki 

makna pelaksanaan aksi serangan oleh 

teroris. 

 Penggunaan kata “magnet” yang memiliki 

makna pusat atau kiblat. konteks dalam 

kalimat tersebut, Raqqa menjadi base camp 

bagi kelompok ISIS. 

 

e. Rincian Analisis 

1) Struktur Sintaksis 

       Strategi penulisan wartawan pada skema berita 

dimunculkan kutipan dari sumber yang berlawanan dengan 

pendapat polisi. Wartawan menuliskan penuturan seorang 

akademisi yang sangat mendukung sosok Bahrun Naim yang 

diyakini polisi sebagai dalang serangan Jakarta. Teks berita 7 
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sudah terhitung 5 hari dari hari terjadinya peristiwa Serangan 

Jakarta. Dilakukannya wawancara dengan pihak yang pro 

dengan sang teroris, wartawan lakukan setelah peristiwa 

tersebut sudah diyakini oleh masyarakat umum.  

       Selain itu, gagasan akademisi yang mendukung sosok 

Bahrun Naim tersebut dimunculkan oleh wartawan dalam 

berita yang dalam peta ideologi masuk ke dalam bidang 

penyimpangan (sphere of deviance).  

2) Struktur Skrip 

       Teks berita 7 secara umum menjelaskan bahwa ISIS tidak 

menganggap Indonesia sebagai negara Islam dan membahas 

terkait serangan di Jakarta yang terjadi pada hari sebelumnya. 

Oleh karena itu, unsur where dan when tidak terdapat dalam 

teks.  

3) Struktur Tematik 

       Secara tematis, wartawan menuliskan tema dalam paragraf 

dengan masing-masing sub judul. Pada paragraf pertama 

termasuk lead menjelaskan terkait warga sekitar yang telah 

melakukan aktivitas yang dilakukan setiap hari Minggu. Di 

paragraf selanjutnya dengan sub judul “New Threat” 

menjelaskan terkait ISIS yang tidak menganggap Indonesia 

sebagai negara Islam dan ISIS memperbolehkan membunuh 
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semua orang sekalipun ia Muslim namun tidak satu pemikiran 

dengan mereka. Selanjutnya paragraf dengan sub judul “Friend 

of ISIS militant” yang berisi keterangan teman karib Bahrun 

Naim bernama Harits Abu Ulya menjelaskan kedekatan 

diantara merekaberdua. Di paragraf terakhir dengan sub judul 

“Security Investigation” menjelaskan bahwa kepolisian 

Indonesia telah meningkatkan keamanan dari sebelum hari 

perayaan Natal. 

       Secara umum, paragraf demi paragraf memiliki tema 

masing-masing, isi berita dalam paragraf teks berita tidak 

mengarah ke satu tema sesuai judul berita yaitu tentang 

anggapan ISIS terhadap Indonesia yang dianggap bukan negara 

Islam. 

4) Struktur Retoris 

       Unsur retoris dalam teks berita 7, wartawan menggunakan 

kata „konser‟ pada kalimat Indonesian police ramped up 

security before Chirstmas after intercepting communications 

that ISIS was planning “a concert.”. Konteks concert atau 

konser dalam kalimat tersebut memiliki makna sebagai aksi 

penyerangan yang dilakukan oleh teroris. Selain itu, wartawan 

menyebutkan Raqqa sebagai pusat tempat bagi para jihadis 

ISIS dengan menggunakan kata „magnet‟ dalam kalimat Since 
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ISIS announced the creation of a caliphate around Raqqa in 

2014, the region has served as a magnet for jihadis from 

around the world. 

f. Kesimpulan 

       Framing dalam teks berita 6 terdapat pada pengulangan pesan 

yang dituangkan dalam sub judul “New Threat” pada teks berita 7 

seperti pada sub judul “Deadly New Threat” dalam teks berita 6. Isi 

pesan dari kedua sub judul tersebut sama. Dalam hal ini terlihat 

bahwa wartawan menekankan bahwa munculnya militan ISIS yang 

berada di Suriah menjadi ancaman bagi Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


