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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Belakangan ini Indonesia sedang digemparkan dengan berita ledakan bom 

yang terjadi di Solo pada 18 Agustus lalu. Bom meledak di depan Pos Polisi Tugu 

Gladak, Solo, sekitar pukul 23.00. Publik yang sedang ‘asik’ mengamati berbagai 

pemberitaan politik, seperti Pilkada DKI dan beragam kasus korupsi, serta 

pemberitaan lainnya seputar persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan 17 

Agustus, tiba-tiba dikagetkan dengan berita bom. 

Ledakan bom di Solo kembali mengingatkan kita akan peristiwa ledakan 

bom yang terjadi di Solo sebelumnya, yaitu ledakan bom di GBIS Kepunten Solo. 

Jauh sebelum ledakan di GBIS Keputen Solo, Indonesia sudah beberapa kali 

tertimpa masalah peledakan bom, khususnya di tempat ibadah. Sebut saja 

persitiwa bom malam Natal yang terjadi pada 24 Oktober 2000. 

Kala itu bom meledak serentak di beberapa kota di Indonesia dan 

memakan belasan korban tewas serta hampir seratus orang luka-luka, dan tak 

ketinggalan kerugian material. Meledaknya bom di malam Natal mengejutkan 

Indonesia, pasalnya bom diledakan saat umat Kristiani akan merayakan hari besar 

Natal. Tidak berhenti sampai di situ, teror bom di tempat ibadah kembali terjadi di 

tahun-tahun berikutnya. Tidak hanya gereja, masjid pun sempat jadi sasaran 

peledakan bom. Teror bom, tidak hanya yang terjadi di tempat ibadah kemudian 
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menjadi pemberitaan yang sering kali dikaitkan dengan isu agama. Budi Gunawan 

dalam bukunya Terorisme : Mitos dan Konspirasi (2005, 57) menekankan : 

Kalau masih ada yang sangsi bahwa terorisme saat ini masih ada kaitannya 

dengan isu agama, bisa bertanya sendiri kepada Imam Samudra, pelaku peledakan Bom 

Bali 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang. Argumentasi yang disampaikan 

Imam Samudra atau lainnya adalah jihad atau ‘holy war’. 

 

Beragam perisitiwa teror bom di tempat ibadah yang terjadi di Indonesia 

tentunya tidak luput dari pemberitaan di media massa, yang salah satu fungsinya 

memberi informasi kepada khalayak. Berita adalah produk dari konstruksi dan 

pemaknaan atas realitas (Eriyanto 2002, 27). Pemaknaan atas realitas, dalam hal 

ini mengenai peristiwa ledakan bom, dapat berbeda-beda antara satu individu 

dengan individu lainnya, sehingga dapat menghasilkan konstruksi yang berbeda 

pula oleh berbagai media massa. 

Realitas sosial dikonstruksi menggunakan bingkai. Gaye Tuchmann dalam 

salah satu bukunya Making News mengemukakan bahwa berita adalah jendela 

dunia. Apa yang kita ketahui tentang dunia tersebut pada akhirnya bergantung 

pada jendela apa yang kita gunakan untuk melihatnya (Eriyanto 2002, 4). Eriyanto 

juga mengatakan bahwa fakta yang disampaikan melalui media massa adalah hasil 

konstruksi dan bersifat subjektif. Fakta tersebut terbentuk berdasarkan sudut 

pandang tertentu dari jurnalisnya. Fakta yang sama bisa menghasilkan fakta yang 

berbeda jika dilihat dan dipahami dengan cara yang berbeda (Eriyanto 2002, 30). 

Analisis framing menjadi metode yang dapat digunakan untuk mengetahui 

bagaimana media memahami dan memaknai realitas, dan dengan cara apa realitas 

itu ditandakan  (Eriyanto 2002, 3). Metode analsis framing dapat membantu 

penulis untuk mengetahui bagaimana fakta mengenai teror bom di tempat ibadah 
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dibingkai oleh media massa. Hal ini mengundang keingintahuan penulis untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai analisis framing pemberitaan teror pada surat kabar 

Kompas dan Republika. 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana dua media 

cetak nasional, yaitu Kompas dan Republika mengkonstruksi pemberitaan 

mengenai teror bom di tempat ibadah. Masalah terorisme sendiri sebenarnya telah 

lahir ribuan tahun silam. Pada zaman Yunani kuno, teror telah digunakan untuk 

menjatuhkan lawan atau untuk melawan rezim tertentu. 

Teror bom di Indonesia dengan berbagai motif sudah terjadi jauh sebelum 

peristiwa teror bom dikenal lewat media. Peristiwa peledakan bom dengan motif 

politik misalnya, pernah terjadi pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan 

Soekarno. Pada masa pemerintahan selanjutnya, ledakan bom bukannya 

berkurang, tetapi cenderung meningkat (Abimanyu 2005, 81). 

Ledakan bom yang terjadi di tempat ibadah menambah daftar ledakan bom 

yang terjadi di Indonesia. Ledakan bom besar pernah terjadi di Candi Borobudur 

pada tahun 1985 dan di Masjid Istiqlal pada tahun 1999 lalu. Tahun-tahun 

berikutnya ledakan kembali terjadi di gereja-gereja. 

Peristiwa teror menjadi menarik untuk diliput oleh media massa karena 

nilai berita yang terkandung di dalamnya. Sebut saja nilai aktualitas, proximity, 

berdampak, kontinuitas, serta adanya konflik. Media, dalam mengkonstruksi 

isinya, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Shoemaker dan Reese (1996), dalam 
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bukunya Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content, 

merumuskan 5 faktor yang mempengaruhi media massa dalam menentukan 

isinya, di mana salah satunya adalah ideologi. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai 

kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian), yang 

memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Media massa yang 

bersandar pada ideologi Islami akan berhati-hati dalam memuat berita mengenai 

peristiwa teror bom, karena kerap kali terorisme dikaitkan dengan agama Islam. 

Lain lagi dengan media massa lainnya yang tidak menjadikan agama sebagai latar 

belakang ideologinya, media tersebut mungkin saja memuat berita tentang teror 

bom dengan lebih leluasa. 

Seperti Kompas dengan beritanya mengenai upaya pengeboman di Gereja 

Christ Cathedral dengan judul “Polisi Gagalkan Aksi Teror Bom” (23 April 

2011), judul tersebut mengindikasikan Kompas lebih terfokus pada aksi terornya 

sendiri. Di sisi lain, Republika juga menurunkan berita mengenai peristiwa yang 

sama namun dengan judul yang berbeda, yaitu “Teror Bom Tidak Terkait 

Sentimen Agama” (23 April 2011). Judul tersebut mengindikasikan isi berita yang 

lebih terfokus pada bagaimana persitiwa tersebut dilihat dari sudut pandang 

agama, berbeda dengan yang isi berita Kompas. 

Dua media cetak nasional yang akan penulis teliti adalah Kompas dan 

Republika. Kedua media ini memiliki landasan ideologi yang berbeda, Republika 

didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan memiliki visi 

menjadi media cetak terpadu berskala nasional serta dikelola secara profesional 
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Islami (Hamad 2004 : 122), sedangkan Kompas didirikan oleh golongan Katolik 

pada tahun 1965 dan  dijalankan sesuai nilai-nilai yang diwariskan dari para 

pendirinya. 

 

I.3. Rumusan Masalah 

I.3.1. Bagaimana pemberitaan mengenai teror bom di tempat ibadah 

dikonstruksi oleh harian Kompas? 

I.3.2. Bagaimana pemberitaan mengenai teror bom di tempat ibadah 

dikonstruksi oleh harian Republika? 

I.3.3. Apakah ada persamaan dari konstruksi pemberitaan mengenai teror bom di 

tempat ibadah yang dilakukan oleh harian Kompas dan Republika? 

I.3.4. Apakah ada perbedaan dari konstruksi pemberitaan mengenai teror bom di 

tempat ibadah yang dilakukan oleh harian Kompas dan Republika? 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

I.4.1. Mengetahui bagaimana pemberitaan mengenai teror bom di tempat ibadah 

dikonstruksi oleh harian Kompas 

I.4.2. Mengetahui bagaimana pemberitaan mengenai teror bom di tempat ibadah 

dikonstruksi oleh harian Republika 

I.4.3. Mengetahui persamaan konstruksi pemberitaan mengenai teror bom di 

tempat ibadah yang dilakukan oleh harian Kompas dan Republika 

I.4.4. Mengetahui perbedaan konstruksi pemberitaan mengenai teror bom di 

tempat ibadah yang dilakukan oleh harian Kompas dan Republika 
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I.5. Kegunaan Penelitian 

I.5.1. Kegunaan Teoritis 

I.5.1.1. Memberikan kontribusi terhadap berkembangya ilmu-ilmu sosial, 

khususnya ilmu komunikasi yang berfokus pada komunikasi 

massa dengan menggunakan Analisis Framing untuk mengetahui 

bagaimana media massa mengkontruksi berita mengenai teror 

bom di tempat ibadah 

I.5.1.2. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya, khususnya penelitian mengenai pemberitaan teror 

bom di media 

I.5.2. Kegunaan Praktis 

I.5.2.1. Diharapkan dapat menjadi landasan dalam memahami konstruksi 

pemberitaan mengenai teror bom di tempat ibadah pada surat 

kabar Kompas dan Republika 

I.5.2.2. Memberikan masukan bagi para jurnalis supaya dalam praktek 

jurnalistik dapat mengkonstruksi tema teror bom dengan tepat 

dan tidak memberikan dampak negatif pada public 

 

I.6. Sistematika Penulisan 

Skripsi berjudul Analisis Framing Konstruksi Pemberitaan Teror Bom di 

Tempat Ibadah Di Harian Kompas dan Republika terdiri atas enam bagian atau 

bab. Bab pertama, Pendahuluan, berisi pemikiran-pemikiran yang menjadi bahan 
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pertimbangan peneliti dalam memilih topik penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, serta kegunaan penelitian. 

Bab kedua, yaitu Objek Penelitian, berisi penjelasan mengenai objek-objek 

yang akan diteliti, seperti apa itu terorisme, kaitannya ledakan bom dengan 

terorisme, dan penjelasan mengenai dua media cetak yang akan penulis teliti, 

yaitu Kompas dan Republika. 

Bab ketiga, Tinjauan Pustaka, berisi menjelaskan mengenai teori-teori 

yang menuntun peneliti dalam melakukan penelitian ini, seperti analisis framing 

yang menjadi inti dalam penelitian kualitatif ini. 

Bab keempat, Metodologi Penelitian, menjelaskan metode-metode yang 

akan peneliti gunakan untuk menjalankan penelitian ini, mulai dari metode 

operasionalisasi konsep hingga metode untuk menguji reliabilitas. 

Bab kelima, Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi hasil penelitian dan 

pembahasan, sesuai dengan teori-teori yang digunakan peneliti untuk menuntun 

penelitian ini. 

Bab keenam, Penutup, berisi kesimpulan dan saran tentang permasalahan 

yang diteliti dalam penelitian ini. 

 

 




