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BAB V 

PENUTUP 

       Bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi. 

Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang 

memiliki hubungan dengan masalah penelitian. Kesimpulan tersebut 

diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya. Adapun saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil 

penelitian, yang berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu 

diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil yang bersangkutan. 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian tentang pemberitaan Kasus Bom Thamrin pada Media 

Asing Online CNN.com di bulan Januari 2016 ini, peneliti menemukan 

bahwa CNN.com yang merupakan situs online media asing dari CNN 

mengangkat frame “Indonesia merupakan sarang teroris”. Hal ini terlihat 

dari setiap berita yang disajikan wartawan selalu menggambarkan sisi 

Indonesia dengan banyak kelompok Islam radikal memunculkan teroris-

teroris baru. 

      Selain itu, peneliti juga menemukan frame yang dipakai dalam 

keseluruhan pemberitaan oleh media asing online CNN.com  adalah 

terlihat bahwa oknum-oknum tertentu yang berasal dari kelompok Islam 

radikal di Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan kelompok 

militan ISIS di Suriah. Serta warga Indonesia yang secara militan 
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memperjuangkan Islam secara gamblang digambarkan oleh wartawan pro 

dengan teroris.  

       Mengacu pada peta ideologi, media CNN.com memberitakan bom 

Thamrin secara keseluruhan dalam bidang penyimpangan (Sphere of 

deviance). Yang mana dalam bidang ini, peristiwa, gagasan berusaha 

ditulis wartawan agar terlihat menyimpang. Hal ini dapat dilihat dari 

bagaimana wartawan menulis dengan menganggap Indonesia sebagai 

negara yang banyak teroris nya dan beberapa gagasan yang dalam berita 

tersebut dimunculkan menyimpang. 

B. Saran 

1. Peneliti Selanjutnya: 

         Studi analisis yang peneliti lakukan adalah tentang bagaimana 

media asing membingkai isu terorisme di Indonesia ke mata dunia. 

Sebaiknya peneliti selanjutnya yang ingin menjadikan media asing 

dapat memilih isu-isu lain yang berkaitan dengan Islam. Dan dalam 

penelitian ini fokus pada satu media, untuk selanjutnya dapat 

melakukan perbandingan framing dari lebih banyak media. 

2. Khalayak Pembaca: 

  Dari hasil penelitian ini, disarankan agar masyarakat lebih jeli 

dalam memilih berita dan lebih kritis dalam memaknai isi pesan berita 

yang disampaikan dalam suatu berita. Karena media tidak selamanya 

menyampaikan pesan berita sesuai dengan fakta yang terjadi. 


