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ABSTRAK 

September 2014, lima mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia (UI) mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan 
Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 tahun 1974 yang membahas tentang 
perkawinan beda agama. Tindakan tersebut mendapat respon dari masyarakat dan 
menjadi polemik terutama pada kalangan tokoh agama dan masyarakat yang 
menyayangkan tindakan dari mahasiswa dan alumni tersebut, karena dianggap 
sebagai pelegalisasian pernikahan berbeda agama. Berbagai pihak dari kalangan 
tokoh agama dan masyarakat menolak pengajuan gugatan UU Perkawinan 
tersebut kepada Mahkamah Konstitusi, namun disisi lain terdapat beberapa pihak 
yang mendukung dan setuju dengan gugatan UU Perkawinan Pasal 2 ayat 1. 

 
Penelitian dengan jenis kualitatif ini, bertujuan untuk mengetahui framing 

gugatan UU Perkawinan beda agama dengan menggunakan analisis framing 
Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki. Penulis menggunakan metode 
pengumpulan data dengan tekhnik dokumentasi. Yakni mengumpulkan berita-
berita yang berkaitan dengan gugatan UU Perkawinan beda agama, yang 
selanjutnya dianalisis dengan empat struktur teks berita model Zhondang Pan dan 
Gerald M. Kosicki, yakni: struktur sintaksis (cara wartawan menyusun fakta), 
struktur skrip (cara wartawan mengisahkan fakta), struktur tematik (cara 
wartawan menulis fakta), dan struktur retoris (cara wartawan menekankan fakta). 

 
Adapun keseluruhan berita dari Republika berjumlah 11 berita, dimulai 

dari edisi September hingga November 2014, setelah menganalisis keseluruhan 
berita dapat disimpulkan jika Surat Kabar Harian Republika tersebut membingkai 
berita dengan menampilkan ketidaksetujuan atau sepenuhnya menolak gugatan 
UU Perkawinan beda agama dengan cukup seimbang, yaitu penolakan tidak 
hanya menonjolkan sisi keagamaan tetapi juga menonjolkan konstitusi negara 
Indonesia, seperti norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia, hak asasi 
manusia, adat istiadat, akidah dan pendidikan dalam keluarga. Terlihat pada 
penjelasan dari beberapa narasumber yang ditampilkan oleh Republika pada 
pemberitaanya antara lain, Tokoh lintas agama seperti MUI, PBNU, PGI, KWI, 
PHDI, Kemenag, Komnas HAM, dan beberapa pakar hukum yang ada di 
Indonesia yang tidak mendukung dan menolak pengajuan gugatan ke Mahkamah 
Konstitusi. 
 

Kata Kunci: Framing, SKH Republika, Uji Materi, Undang-undang Perkawinan, 
Pernikahan Beda Agama 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Media massa merupakan sarana untuk menyampaikan informasi atau 

pesan kepada khalayak. Media massa khususnya media cetak sangat dikenal 

dengan produk pemberitaanya. Pemberitaan diartikan sebagai upaya 

menginformasikan atau memberitahu kepada publik atau khalayak mengenai 

situasi, keadaan dan peristiwa tertentu, khalayak membutuhkan media untuk 

mencari tahu apa yang mereka tidak tahu. Berita yang isi, penyajian, dan 

format menarik dapat mempengaruhi khalayak dalam pembenaran isi berita. 

Dalam bentuk persepsi dan respon yang diberikan oleh khalayak terhadap 

pemberitaan bisa beraneka ragam. Salah satunya pemberitaan tentang gugatan 

UU Perkawinan yang diberitakan di media massa.  

Seperti berita pada Media Indonesia dengan headline “Aturan Nikah 

Beda Agama di Gugat” edisi 4 September 2014. Berita pada 

MetroTvNews.com dengan headline “Nikah di Luar Negeri Bukan Solusi 

Pernikahan Beda Agama” edisi 2 September 2014. Berita pada Detik.com 

dengan headline “Ini Mahasiswi FH UI Berjilbab yang Memohon Legalisasi 

Perkawinan Beda Agama” edisi 4 September 2014. Berita pada Kompas.com 

dengan headline “Nikah Beda Agama adalah Contoh Kemajemukan” edisi 5 

September 2014. Dan pada SKH Republika dengan headline “Menag Yakin 

Gugatan Nikah Beda Agama Ditolak” edisi 6 September 2014.  
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Khalayak memiliki persepsi tersendiri dalam melihat pemberitaan 

tentang gugatan UU Perkawinan beda agama. Ada yang menyesalkan 

gugatan tersebut dan ada yang menganggap sebagai pelegalisasian 

perkawinan beda agama, dapat dilihat pada pemberitaan SKH Republika 

seperti berikut. 

Legalisasi pernikahan beda agama berisiko terhapa pendidikan keluarga 
(Lead berita Republika, edisi 6 September 2014, ”Menag Yakin Gugatan 
Nikah Beda Agama Ditolak”) 
 
Berbagai kalangan menyesalkan dan menolak gugatan uji materi terhadap 
larangan perkawinan beda aagama. (Paragraf 1, berita Republika, edisi 7 
September 2014, ”Pernikahan Beda Agama Picu Gejolak Sosial”) 

 
Pada September 2014 lima mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia (UI) mengajukan gugatan kepada Mahkamah 

Konstitusi dengan memohon uji materi (judical review) terkait dengan 

Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 tahun 1974 agar diuji kembali. 

Disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan atau yang biasa ditulis 

dengan UU Perkawinan pasal 2 ayat 1 tahun 1974 bahwa: 

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaannya. 

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.1 

Bunyi dari pasal 2 ayat 1 diatas menuai kritikan dari beberapa 

mahasiswa yang tidak setuju dengan pasal tersebut, karena pasal tesebut 

memiliki artian bahwa sebuah perkawinan itu dapat dikatakan sah apabila 

                                                            
1 Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Dasar Perkawinan, pasal 

2 ayat (1), hlm. 2 
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dilakukan menurut hukum agama masing-masing, dengan kata lain pasal 

tersebut menghalangi orang pasangan beda agama untuk menikah atau 

pernikahan beda agama. Hal itu dianggap tidak sesuai dengan Undang-

Undang Dasar (UUD) negara Indonesia yang menjelaskan tentang 

kemerdekaan untuk memilih agama bagi setiap penduduknya.  

Pasal 2 Ayat 1 ini memberikan ketidakpastian atau ketidakjelasan 

hukum bagi yang akan melaksanakan perkawinan beda agama di negara ini. 

Sehingga ketentuan dari pasal tersebut berimplikasi pada ketidak-sahnya 

perkawinan di luar hukum agama masing-masing sehingga menimbulkan 

unsur pemaksaan untuk mematuhi agama dan kepercayaanya ketika akan 

melaksanakan perkawinan.2 Hal-hal tersebut menjadi salah satu faktor 

Mahasiswa dan alumni Universita Indonesia Jurusan Hukum menggugat 

pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan dengan mengajukan permohonan uji materi 

kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat direvisi. Tujuan gugatan itu sendiri 

yang dilakukan mahasiswa dan alumni dari Universitas Indonesia ini adalah 

dapat memberikan kepastian dan kejelasan hukum pada setiap hak personal 

warga negara Indonesia terutama pada jaminan perkawinan yang sesuai 

dengan kehendak masing masing perorangan, dan negara dapat memfasilitasi 

yaitu dengan pencatatan perkawinan, artinya adalah perkawinan berbeda 

agama bisa dicatatkan oleh negara. 

Indonesia merupakan negara multukuralisme dengan berbagai budaya 

dan agamanya. Maka tidak menutup kemungkinan jika timbul masalah-

                                                            
2 Republika, Pernikahan Beda Agama Picu Gejolak Sosial, 15 Oktober 2014 
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masalah diantara masyarakat yang berkaitan dengan budaya dan agama. Salah 

satunya adalah pernikahan. Permasalahan pernikahan yang seringkali terjadi 

adalah berkaitan dengan pernikahan beda keyakinan atau perbedaan agama, 

seperti sulitnya mencatatkan pernikahan pada kantor sipil sehingga tidak 

heran jika kerap kali terjadi berpindahnya keyakinan (agama) seseorang 

kedalam keyakinan (agama) pasangannya sebelum melangsungkan sebuah 

perkawinan, sehingga terdapat unsur pemaksaan untuk meyakini agama lain 

dengan tujuan agar pernikahan dapat dicatatkan. Perkawinan seharusnya tidak 

dipaksakan berdasarkan hukum agama karena aturan ini dapat mendorong 

orang pindah agama atau keyakinan hanya karena agar diperbolehkan 

menikah, sedangkan hak beragama sendiri adalah hak privat masing-masing 

orang, sehingga pemohon uji materi berpendapat bahwa pasal tersebut 

melanggar hak beragama yang dijamin oleh UUD 1945.3  

Kebebasan beragama serta kebebasan dengan siapa akan menikah 

merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), manusia bebas memilih 

untuk memeluk agama apa dan bebas memilih untuk menikah dengan siapa. 

Namun demikian, masing-masing agama menegaskan melarang sebuah 

perkawinan di luar agamanya. Karena pada dasarnya semua agama 

menghendaki perkawinan yang seiman, termasuk agama Islam yang 

menjelaskan tentang larangan menikah dengan berbeda agama, yang dengan 

tegas dijelaskan dalam firman Allah yang artinya: 

                                                            
3 Republika, Menag Yakin Gugatan Nikah Beda Agama Ditolak, 6 September 2014 
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“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka 
beriman..., dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik 
(dengan perempuan beriman) sebelum mereka beriman...”  
(Al-baqarah (2): 221).4 

 
Meski berkaitan dengan HAM, gugatan tentang UU Perkawinan ini 

tidak bisa langsung diwujudkan karena seperti yang dikatakan oleh 

Komisioner Komisi Nasional (Komnas) HAM, Maneger Nasution, bahwa 

pengajuan gugatan tersebut justru tidak sesuai dengan prinsip sila satu 

Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, dengan bunyi “Ketuhanan 

Yang Maha Esa”, dengan demikian dapat dilihat bahwa antara perkawinan 

dan agama memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berkaitan sebagai 

dasar pembentukan sebuah keluarga yang berbahagia dan harmonis.  

Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, 

tetapi unsur bathin atau rohani.5  

Perkawinan di Indonesia telah diatur didalam UU Perkawinan yang 

memuat ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan perkawinan. Berbagai 

ketentuan dan peraturan perkawinan dituangkan ke dalam hukum dan 

menyertakan unsur-unsur agama, sehingga perkawinan menjadi sangat peka 

dan rentan dalam menimbulkan sebuah polemik, seperti halnya perkawinan 

beda agama. Beberapa mahasiswa yang melakukan pengajuan gugatan 

kepada Mahkamah Konstitusi justru menimbulkan polemik bagi masyarakat 

khususnya para tokoh agama dan berbagai kalangan seperti tokoh atau 

                                                            
4 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Depok: Cahaya Quran, 2008), hlm. 

35 
 
5 Sri Wahyuni, Jurnal Agama dan  Hak Azazi Manusia: Perkawinan Beda Agama di 

Indonesia dan Hak Asasi Manusia , vol 1: 1 (Oktober 2011), hlm 132 



6 
 

pejabat masyarakat yang sangat tidak setuju dengan tindakan mahasiswa 

tersebut dan menyesalkan pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi 

karena justru dianggap sebagai pelegalisasian perkawinan berbeda agama. 

Namun demikian, upaya pemohon untuk menggugat UU Perkawinan pasal 2 

ayat 1 ini tidaklah mudah karena harus merubah UU  yang selama ini telah 

ada dan diterapkan pada negara selama bertahun-tahun.  

Oleh karenanya peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut persoalan 

ini terutama untuk mengetahui bagaimana media mengkonstruksikan dan 

membingkai pemberitaan di SKH Republika. Peneliti tertarik untuk 

menganalisis media tersebut karena secara terbuka mendefinisikan dirinya 

sebagai koran Islam dan dengan pemberitaan yang memiliki perspektif 

keislaman sehingga masalah Gugatan UU ini dapat diketahui dari segi hukum 

keislaman itu sendiri. Untuk itu, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih 

jauh tentang bagaimana surat kabar tersebut membingkai gugatan uji materi 

UU Perkawinan Beda Agama melalui pemberitaan surat kabar harian 

Republika. 

 
B. Rumusan Masalah 

Bagaimana SKH Republika membingkai gugatan UU Perkawinan beda 

agama pada pemberitaan edisi September-November 2014? 

 
C. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui bingkai SKH Republika tentang gugatan UU 

perkawinan beda agama pada pemberitaan edisi September-November 2014. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran secara jelas mengenai 

bingkai gugatan UU perkawinan beda agama pada pemberitaan SKH 

Republika 

b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan masukan bagi  

penelitian dengan tema yang sama. 

2. Manfaat praktis 

Memberikan pengetahuan kepada khalayak media tentang framing 

yang dilakukan media massa khususnya surat kabar. 

 
E. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa kajian dari hasil 

penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, antara lain; 

Pertama, skripsi dengan judul “Kasus Pembunuhan Dalam Bingkai 

Media (Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki Terhadap 

Berita Seputar Kasus Cebongan di Surat Kabar Harian Joglosemar Periode 5 

April- 20 April 2013)” oleh Deska Hasanah mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 2014 ini memaparkan bagaimana pembingkaian berita 

kasus pembunuhan di LP Cebongan yang di muat pada SKH Joglosemar. 

Deska Hasanah dalam penelitiannya memaparkan mengenai keterlibatan dari 

sebelas anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan Kartasura dalam 

pembunuhan di Cebongan penjara, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 
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merupakan hal yang menarik karena mengangkat  pro dan kontra di 

masyarakat. Dari hasil penelitian, Deska menemukan bahwa koran 

Joglosemar memiliki frame yang cukup jelas dalam berita ini. Itulah 

meskipun sebelas anggota Kopassus telah bertindak melawan hukum untuk 

melakukan pembunuhan empat tahanan Penjara Cebongan, masyarakat di 

Yogyakarta dan Solo masih memanggil sebelas anggota Kopassus dan 

banyak dari mereka memberikan dukungan dalam bentuk spanduk. Hal ini 

terjadi karena empat korban pembunuhan oleh anggota Kopassus dibenci oleh 

masyarakat karena mereka preman.6 Antara penelitian penulis dan penelitian 

terdapat persamaan, yaitu pada perangkat analisisnya yang menggunakan 

framing model Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki. Sedangkan perbedaan 

terletak pada subjek penelitian yang menggunakan SKH Harian Joglosemar, 

sedangkan penulis menggunakan SKH Republika dalam penelitiannya 

Kedua, penelitian dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan 

Malinda Dee Di Detikcom, Majalah Tempo Dan Metro Tv” oleh Nurul Hasfi, 

S.Sos, Ma. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan  Ilmu Komunikasi 

Universitas Diponegoro. Penelitian ini memaparkan bahwa Malinda Dee 

(MD) sebagai pelaku kejahatan, dalam pemberitaan tentang dirinya 

memunculkan pemberitaan yang bias karena keluar dari konteks 

permasalahan. Nurul Hasfi mendeskripsikan bagaimana representasi MD 

dalam pemberitaan di ketiga media. Penelitian ini menyimpulkan ada enam 

                                                            
6 Deska Hasanah, Kasus Pembunuhan Dalam Bingkai Media (Analisis Framing Zhongdang 

Pan dan Gerald M. Kosikichi Terhadap Berita Seputar Kasus Cebongan di Surat Kabar Harian 
Joglosemar Periode 5 April- 20 April 2013), Skrispi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan 
Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, 2014) 
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representasi untuk MD yaitu (1) Perempuan ‘tidak benar’ (bad woman; bad 

wife; bad mother), (2) Orang yang kalah (a loser) yang Sedang Menjalani 

Karma, (3) Monster mistik (Mythical Monster), (4) Barbie, boneka yanng 

menyimbolkan kemersialisme, (5) Perempuan yang memiliki kelainan 

psikologi, (5) Orang yang menjadi obyek humor.7 Persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan sama-sama 

menggunakan metode framing Model Pan dan Kosicki. Sedangkan 

perbedaanya terletak pada  subjek penelitiannya, Nurul Hasfi menggunakan 

media detik.com, majalah Tempo, dan Metro TV sedangkan peneliti 

menggunakan Republika sebagai subjek penelitiannya. 

Ketiga, skripsi dengan judul “Analisis Framing Pada Pemberitaan 

Larangan Pemakaian Jilbab Bagi Polwan Pada Surat Kabar Harian Republika 

Edisi 4-15 dan Kompas edisi 14 Juni-19 Juli 2013” oleh Sartika Dewi 

Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini melihat 

bagaimana media (Kompas dan Republika) mengkonstruk pemberitaan terkait 

larangan penggunaan jilbab bagi polwan dengan menggunakan pendekatan 

framing model Gamson dan Modigliani.8 

Sartika Dewi memaparkan hasil dari penelitianya dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Republika cenderung menunjukan sikap pro, sedangkan 

                                                            
7 Nurul Hasfi, Analisis Framing Pemberitaan Malinda Dee Di Detik.com, Majalah Tempo 

Dan Metro Tv, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2011) 
 
8 Sartika Dewi, Analisis Framing Pada Pemberitaan Larangan Pemakaian Jilbab Bagi 

Polwan dalam Surat Kabar Harian Republika Edsisi 4-5 Juni dan Koran Kompas Edisi 14 Juni-9 
Juli 2013, Skripsi (Yoyakarta: Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan 
Kalijaga, 2014 ) 
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Kompas melihat persoalan ini sebagai masalah kebijakan pemerintah semata. 

Dari hasil analisisnya juga ia menyimpulkan bahwa Republika menganggap 

persoalan tersebut sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia sedangkan 

Kompas hanya menyarankan agar petinggi Polri mengevaluasi kembali 

peraturan terkait seragam kepolisian selama hal tersebut masih bernilai 

positif. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada 

perangkat analisisnya framing dan beritanya, Sartika Dewi menggunakan 

pisau analisis model Gamson dan Modigliani sedangkan penulis 

menggunakan model Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki . 

 
F. Kerangka Teori 

1. Konstruksi Media dan Realitas Sosial 

Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya The Social Of 

Construction Reality memperkenalkan istilah kontruksi realitas, merupakan 

paradigma konstruksionis yang memiliki posisi dan pandangan tersendiri 

terhadap teks berita dan media yang dihasilkan.9 Teori konstruksi sosial 

digunakan dalam penelitian ini, karena konsep framing berkembang dari teori 

ini dan termasuk kedalam paradigma konstruksionis. Analisis framing dipakai 

untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Konstruksi 

menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksi, yang mana 

individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan 

                                                            
9 Mohammad Zamroni, Filsafat Komunikasi; Pengantar Ontologis, Epistemologis, 

Aksiologis (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 94 
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dialami bersama secara subjektif.10 Teori dan pendekatan konstruksi sosial 

atas realitas ini berkembang sekitar tahun 1960-an, ketika media massa belum 

menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diperbincangkan. Ketika 

masyarakat berubah menjadi masyarakat modern, teori Peterl L. Berger dan 

Thomas Luckman tak mampu menjawab perubahan zaman, dengan demikian 

teori  ini menjadi tak bermakna lagi. 

Melalui “Konstruksi Sosial Media Massa: Realitas Iklan Televisi dalam 

Masyarakat Kapitalisme” (2000) teori dan pendekatan Peterl L. Berger dan 

Thomas Luckman telah direvisi dengan melihat variabel atau fenomena 

media massa menjadi sangat substansi dalam proses eksternalisasi, 

subjektifasi dan internalisasi.11 Substansi teori konstruksi sosial media massa 

terdapat pada sirkulasi penyebaran informasi yang sangat cepat dan merata, 

sehingga dapat membentuk opini massa. Gagasan awal konstruksi sosial 

media massa ini adalah untuk mengoreksi dan melengkapi teori konstruksi 

sosial atas realitas, dengan menempatkan seluruh kelebihan media massa dan 

efek media.  

Setiap orang mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu 

realitas, berdasarkan pengalaman, preferensi, pendidikan, dan lingkungan 

sosial yang masing-masing dimiliki oleh setiap individu.12 Berger dan 

                                                            
10 Apriadi Tamburaka,  Agenda Setting Media Massa, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 75 
 
11 Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengararuh Media Massa. 

Iklan Televisi, dan Keputsan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger Thomas lukcmann, 
(Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 194 

 
12 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik media, (Yogyakarta: LkiS, 

2002), hlm. 15 
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Luckman secara ringkas mengatakan bahwa terjadi dialektika antara manusia 

dan masyarakat yang merupakan produk dialektis, dinamis, dan plural secara 

terus menerus. Masyarakat tidak lain adalah produk manusia sedangkan 

manusia adalah produk dari  masyarakat. Proses dialektika ini berlangsung 

dalam tiga tahapan (Berger menyebutnya sebagai momen). Pertama, 

eksternalisasi (penyesuaian diri), yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri 

manusia kedalam dunia, baik dalam kegiatan mental atau fisik. Kedua, 

objektivasi, yaitu hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari 

kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. misalnya, manusia menciptakan alat 

demi kemudahan hidupnya atau kebudayaan non materiil dalam bentuk 

bahasa. Baik alat tadi maupun bahasa adalah kegiatan eksternalisasi manusia. 

Ketiga, internalisasi. Proses internalisasi merupakan penyerapan kembali 

dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif 

individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial.13 Tiga momen dialektika 

memunculkan suatu proses konstruksi sosial yang dilihat dari segi asal 

mulanya merupakan hasil ciptaan manusia sendiri yaitu hasil buatan inter-

subjektif.14 Bagi Berger realitas tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga 

sesuatu yang di turunkan oleh tuhan, tetapi dibentuk dan dikonstruksi.  

Wartawan memiliki pandangan dan konsepsi yang berbeda ketika 

melihat suatu peristiwa yang diwujudkan dalam teks berita. Sebuah teks 

dipandang sebagai konstruksi realitas, sangat potensial jika peristiwa yang 

                                                            
13 Ibid., hlm. 15 
 
14 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori Paradigma, dan Diskursus Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 197 
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sama dikonstruksi secara berbeda. Pendekatan paradigma kontruksionis 

mempunyai penilaian tersendiri bagaimana media, wartawan, dan berita 

dilihat.15 yaitu: 

a. Fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi. Bagi kaum kontruksionis 

berita bersifat subjektif. Realitas bisa berbeda-beda tergantung pada 

bagaimana konsep realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai 

pandangan berbeda.  

b. Media adalah agen konstruksi. Media bukanlah sekedar saluran yang 

bebas, media juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan 

pandangan, bias, pemihakannya dan sebagai agen kostruksi sosial yang 

mendefinisikan realitas. Lewat berbagai instrumen yang dimiliki, media 

ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan. 

c. Berita bukan refleksi dari realitas, hanyalah konstruksi dari realitas. 

Menurut konstruksionis, berita bukan menggambarkan realitas. Berita 

merupakan hasil konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, 

ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana realitas 

dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana sebuah fakta dipahami 

dan dimaknai. Realitas yang sama bisa menghasilkan berita yang berbeda 

karena cara melihat yang berbeda. 

d. Berita bersifat subjektif atau konstruksi atas realitas. Berita merupakan 

produk dari konstruksi dan pemaknaan atas realitas. Pemaknaan bisa jadi 

berbeda dengan orang lain yang tentunya menghasilkan realitas yang 

                                                            
15 Ibid., hlm 19-30 



14 
 

berbeda pula. Berita bersifat subjektif artinya, opini tidak dapat 

dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat dengan perspektif 

dan pertimbangan subjektif. 

e. Etika pilihan  moral, dan  keberpihakan wartawan  adalah  bagian yang 

integral dalam produksi berita. Pendekatan konstruksionis menilai aspek 

etika, moral, dan nilai-nilai tertentu tidak mungkin dihilangkan dari 

pemberitaan media. Wartawan bukanlah robot yang meliput apa adanya, 

apa yang dia lihat. Menurut kaum konstruksionis Nilai, etika atau 

keberpihakan wartawan tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan 

pelaporan suatu peristiwa. 

f. Wartawan bukan pelopor, adalah agen konstruksi sosial. Menurut kaum 

konstruksionis wartawan layaknya agen atau aktor pembentuk realitas. 

Realitas itu dibentuk dan diproduksi tergantung bagaimana proses 

konstruksi berlangsung. Relitas itu sebaliknya, bersifat subjektif yang 

terbentuk lewat pemahaman dan pemaknaan subjektif dari wartawan. Di 

sini wartawan sebagai partisipan yang menjembatani keragaman 

subjektifitas pelaku sosial.16  

g. Nilai, Etika, dan Moral Peneliti Menjadi Bagian Integral dalam Penelitian. 

Salah satu sifat dasar penelitian bersifat konstruksionis adalah pandangan 

yang menyatakan penelitian bukanlah subjek bebas nilai dan menjadi 

bagian yang tak terpisahkan dari penelitian. Peneliti dengan konstruksinya 

                                                            
16 Ibid., hlm. 32 
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masing-masing yang berbeda akan menghasilkan temuan yang berbeda 

pula. 

h. Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita. Khalayak bukan 

dilihat sebagai subjek yang pasif, Ia juga subjek yang aktif dalam 

menafsirkan apa yang dibaca. Disini khalayak yang mempunyai penafsiran 

tersendiri yang bisa jadi berbeda dengan pembuat berita.17  

2. Teori Kritis Media Massa 

Paradigma kritis merupakan pemikiran dari Mazhab Frankfurt yang 

dikenal melalui majalah Zeitchrift fur Sozial Forshung yang didirikan oleh 

Horkheimer, memiliki gagasan bahwa media bukanlah entitas yang netral, 

tetapi bisa dikuasai oleh kelompok dominan. Pertanyaan paradigma kritis 

adanya kekuatan-kekuatan yang berbeda dalam masyarakat yang mengontrol 

proses komunikasi.18  

Teori kritis lahir Teori kritis lahir karena ada keprihatinan akumulasi 

dan kapitalisme lewat modal yang besar, yang mulai menentukan dan 

mempengaruhi kehidupan masyarakat.19 Sehingga masyarakat tidak 

mempunyai kontrol terhadap modal dan tanpa sadar harus menyesuaikan 

dengan masyarakat yang dikuasai modal. Teori Kritis berfungsi memberikan 

pembenaran (Justifikasi) dan mendukung status quo dengan mengorbankan 

masyarakat. Pendukung teori ini berpendapat bahwa masyarakat ditindas oleh 

                                                            
17 Ibid., hlm. 30 
 
18 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: LkiS, 2011), 

hlm. 23 
 
19 Ibid., hlm 24 
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mereka yang mengontrol kebudayaan, yaitu lembaga superstruktur yang tidak 

lain adalah media massa.20 Teori kritis memberikan perhatian pada 

bagaimana faktor ekonomi dan berbagai faktor lainnya mempengaruhi isi 

media massa yang memberikan bias terhadap isi berita sehingga 

menguntungkan mereka. 

Salah satu sifat dasar teori ini adalah selalu curiga dan mempertanyakan 

kondisi masyarakat yang terlihat produktif. Paradigma kritis ini percaya 

bahwa media adalah sarana dimana kelompok dominan dapat mengontrol 

kelompok yang tidak dominan bahkan memarjinalkan mereka dengan 

menguasai dan mengontrol media. Sebagian besar teori ini berhubungan 

dengan media terutama karena kekuatan media untuk menyebarkan ideologi 

yang dominan dan kekuatannya untuk ideologi yang alternatif dan 

bertentangan.   

Dalam teori kritis mempertanyakan objektifitas dari media massa, 

semua kategori dan nilai berita media massa harus selalu dipertanyakan, 

karena bisa menjadi alat kelompok dominan yang ada dalam masyarakat. 

Ketika percaya dengan objektifitas media massa, pada saat itu memperkuat 

dan mempercayai skturktur sosial yang pada dasarnya tidak seimbang.  

Dalam pemikiran Frankfrut media hanya didominasi dan dimiliki oleh 

kelompok dominan dalam masyarakat. Karena dikuasai oleh kelompok 

dominan, realitas yang sebenarnya menjadi terdistorsi dan palsu, oleh karena 

itu penelitian media dalam perspektif ini diarahkan untuk membongkar 

                                                            
20 Morissan, Teori Komunikasi Massa, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 153 
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kenyataan palsu yang telah diselewengkan dan dipalsukan oleh kelompok 

dominan untuk kepentingannya.21 

3. Proses Pembentukan dan Produksi Berita 

Berita merupakan hasil dari kegiatan jurnalistik wartawan antara lain 

meliput sebuah peristiwa, menulisnya, dan kemudian menyampaikan kepada 

publik. Pekerjaan utama wartawan sebagai pembuat berita adalah 

mengisahkan hasil repotasenya kepada khalayak. Dengan demikian wartawan 

selalu terlibat dengan usaha-usaha mengkonstruksikan realitas, yakni 

menyusun fakta yang telah dikumpulkan kedalam suatu bentuk laporan 

jurnalistik berupa berita (news), karangan khas (features), atau gabungan dari 

keduanya (news features).22 Karena menceritakan pelbagai kejadian atau 

peristiwa maka dikatakan bahwa berita dan seluruh isi media adalah realitas 

yang telah dikonstruksikan. 

Menurut Fishman, ada dua kecenderungan study bagaimana produksi 

berita dilihat.23 Pandangan pertama adalah pandangan seleksi berita 

(selectivity of news) yang menjelaskan bahwa inti proses produksi berita 

adalah proses seleksi. Pandangan ini seringkali melahirkan teori seperti 

gatekeeper. Pandangan ini mengandaikan seolah-olah ada realitas yang benar-

benar riil berada di luar diri wartawan. Realitas yang riil itulah yang akan 

diseleksi oleh wartawan yang kemudian dibentuk menjadi sebuah berita. 

                                                            
21 Ibid., hlm. 27 
 
22 Alex Sobur. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis 

Semiotik, dan Analissi Framing, hlm. 88 
 
23 Mark Fishman, Manucfaturing News, (Austin: University of Texas Press, 1980), hlm. 13-

14 dikutip oleh Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik, hlm. 116 
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Dalam produksi berita tahap paling awal adalah bagaimana wartawan 

mempersepsi peristiwa atau fakta yang akan diliput. Konsepsi wartawan yang 

berbeda ketika melihat suatu peristiwa akan menentukan batasan-batasan 

mana yang dianggap berita dan mana yang tidak.  

Pandangan kedua adalah pembentukan berita (creation of news), 

merupakan proses yang rumit dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

dalam proses pembentukan berita. Dalam proses ini peristiwa bukanlah 

diseleksi, melainkan dibentuk dan dikreasi oleh wartawan. Pamela J. 

Shoemaker dan Stephen D. Rees, meringkas berbagai faktor yang 

mempengaruhi;  

Pertama, faktor individual. Level individual melihat bagaimana 

pengaruh aspek-aspek personal dari pengelola media. Latar belakang 

individual seperti jenis kelamin, umur, atau agama sedikit banyak 

mempengaruhi apa yang akan ditampilkan media. Kedua, level rutinitas 

media. Rutinitas media berhubungan dengan mekanisme dan penentuan 

berita. Seperti, Apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik, atau apa 

kriteria kelayakan berita. Ketiga, level organisasi. Level ini berhubungan 

dengan struktur organisasi yang secara hipotetik mempengaruhi pemberitaan. 

Masing-masing komponen dalam organisasi media bisa jadi mempunyai 

kepentingan sendiri-sendiri dan tidak selalu sejalan dalam mewujudkannya. 

Keempat, level extramedia. Level ini berhubungan dengan faktor lingkungan 

di luar media. antara lain; sumber berita, sumber penghasilan media, pihak 

eksternal seperti pemerintah dan lingkungan bisnis. Kelima, level ideologi. 
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Ideologi di sini diartikan sebagai kerangka berfikir atau kerangka referensi 

tertentu yang dipakai untuk melihat realitas dan bagaimana mereka 

mengahadapinya. Elemen ini bersifat abstrak, berhubungan dengan konsepsi 

atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas.24 

4. Konsep UU Perkawinan Beda Agama 

Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 adalah hasil akhir dari 

usaha dan perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya perempuan 

dalam memperjuangkan hak-haknya dalam persoalan perkawinan. Setelah 

melalui perdebatan yang panjang hingga memakan waktu 25 tahun, akhirnya 

pada tanggal 22 desember 1973 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat 

mengesahkan Rancangan Undang-undang Perkawinan (RUUP) 1973 menjadi 

Undang-Undang dan pada tanggal 2 Januari 1974. Pemerintah telah 

mengundangkannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 

tahun 1974 dengan nama “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan).25 

Untuk sampai pada sebuah perkawinan yang sah, di dalam UU 

Perkawinan terdapat peraturan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah 

perkawina. Ketentuan mengenai sahnya sebuah perkawinan telah disebutkan 

pada 2 Undang-Undang Perkawinan 1974. Sebagai berikut: 

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya. 

                                                            
24Agus Sudibyo, Politik Media dan Pertarungan Wacana, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 

2006), hlm. 12 
 
25 Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 

2013, hlm. 1 
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2. Tiap tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

Dengan demikian, bagi penganut agama atau kepercayaan suatu agama, maka 

sahnya pernikahan mereka oleh Undang-Undang Perkawinan 1974 telah 

diserahkan kepada hukum agama dan kepercayaannya itu. Setelah pernikahan 

dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing maka harus dicatatkan 

sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. 

Urusan pernikahan sendiri merupakan urusan keagamaan yang menjadi 

urusan kenegaraan yang diatur oleh pemerintah di dalam sebuah Undang-

Undang. Sah atau tidaknya pernikahan bukanlah menjadi urusan Negara, 

tetapi hal tersebut menjadi urusan Agama. maka cenderung akan mengukur 

kebenaran agama dengan ukuran Negara. Negara mengatur kehidupan 

manusia dan hubungannya dengan pemerintahan, sedangkan agama mengatur 

manusia dan hubungannya dengan tuhannya.26 Pernikahan dan kebebasan 

beragama merupakan hak asasi manusia. Manusia bebas memilih untuk 

memeluk agama apa dan bebas memilih untuk menikah dengan siapa. Namun 

demikian, Masing-masing agama menegaskan pelarangan sebuah perkawinan 

diluar agamanya, termasuk didalam Islam yang menjelaskan bahwa 

perbedaan yang menjadi penghalang sebuah pernikahan sepanjang adalah 

perbedaan Bergama. Pada dasarnya semua agama menghendaki perkawinan 

yang seiman. Dan, untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan dasarnya 

adalah hukum  agama dan bukan hukum Negara. 

                                                            
26 Anly Cenggana, Dkk, Hak Asasi Manusia dan Perkawinan Konghucu, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 117  
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data 

deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bingkai 

gugatan UU Perkawinan Beda Agama oleh SKH Republika periode 

September-November 2015 melalui suatu metode analisis, yaitu analisis 

framing. 

2. Subjek dan Objek  Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber data dari penelitian dimana data 

tersebut diperoleh.27 Subjek dalam penelitian adalah SKH Republika. Adapun 

objek penelitian adalah masalah apa yang akan diteliti.28 Objek dalam 

penelitian ini adalah teks berita yang memuat kasus gugatan UU Perkawinan 

Beda Agama di SKH Republika edisi September-November 2014. Penulis 

melihat bentuk penyajian berita oleh SKH Republika berdasarkan konsep 

framing model Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki dengan melihat skema 

berita (sintaksis) kelengkapan berita (skrip), detail berita, kata ganti, 

(tematik), dan sampai pada penekanan berita seperti leksikon, grafis, metafora 

(retoris) sehingga objek penelitian bisa dilihat dengan relatif lengkap. 

3. Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data penelitian yang dapat 

digunakan dalam penelitian yakni: 

                                                            
27 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 102 
 
28 Tatang M.Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Raja Grafika Persada,1995), 

hlm. 92 
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a. Data Utama 

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks 

berita yang berkaitan dengan persoalan yang diangkat peneliti, yaitu 

pemberitan Gugatan UU Perkawinan Beda Agama yang dimuat dalam 

SKH Republika periode November-September 2014. 

b. Data Pelengkap 

Data pelengkap sebagai data pendukung data utama guna 

melengkapi data yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data 

pelengkap yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku 

referensi, jurnal atau laporan penelitian, koran atau majalah, internet dan 

sumber berita lainnya.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini  adalah 

metode dokumentasi. Metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu 

pengumpulan data berupa profil SKH Republika dan teks yang memuat kasus 

Gugatan UU Perkawinan periode September-November 2015. Dalam metode 

dokumentasi ini, teks berita yang berhasil dikumpulkan adalah berjumlah 

berjumlah sebelas (11) berita, yakni: 

1) Menag Yakin Gugatan Nikah Beda Agama Ditolak (06/09/2014) 

2) Gugatan Perkawinan Beda Agama Disesalkan (07/09/2014) 

3) Komnas Ham Tak Sepakat Gugatan UU Perkawinan (09/09/2014)  

4) Romo Magnis Dukung Gugatan (10/09/2014) 

5) Tokoh Agama Tolak Gugatan (17/09/2014) 
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6) Pemohon Tak Ingin Legalkan Kawin Beda Agama (02/10/2014) 

7) Pernikahan Beda Agama Picu Gejolak Sosial (15/10/2014) 

8) Muhammadiyah Tegaskan Tolak Pernikahan Beda Agama (27/10/2014) 

9) Ormas Lintas Agama Beda Pendapat (06/11/2014) 

10) Dukungan Gugatan Disanggah (07/11/2014) 

11) Hindu Tolak Nikah Tak Seiman (25/11/2014)  

5. Metode Analisis Data 

Analisis data untuk penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data yang menggunakan deskriptif analisis, 

metode data seperti ini membutuhkan deskripsi data yang jauh mendalamm 

bila dibandingkan dengan data yang dilakukan pada analisis kuantitatif.29 

Dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis framing yang merupakan 

pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang 

digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.30 Berkaitan 

dengan cara pandang wartawan dalam menentukan fakta apa yang diambil, 

bagian mana yang ditonjolkan atau dihilangkan, dan hendak dibawa kemana 

berita tersebut. Pada dasarnya, analisis framing merupakan versi terbaru dari 

analisis wacana.31 Framing model Zondang Pan dan Gerald M. Kosicki 

merupakan modifikasi dari analisis wacana van Dijk yang memiliki tiga 

                                                            
29 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-forat Kuantitatif dan Kualitatif, 

(Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 63 
 
30 Mohammad Zamroni, Filsafat Komunikasi: pengantar Ontologis, Epistemologis, 

Aksiologis, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 96 
 
 31 Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis 

Semiotik, dan Analisis Framing , hlm. 161 
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dimensi dalam melihat sebuah teks, yaitu pertama, teks (Dalam teks yang 

dipelajari adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang digunakan 

untuk menegaskan suatu tema tertentu), kedua, kognisi sosial (mempelajari 

proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari seorang 

wartawan) dan, ketiga, konteks sosial (Konteks sosial mempelajari tentang 

bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat). Tetapi pada 

penelitian ini memfokuskan pada dimensi teks untuk mengkaji pemberitaan 

dengan menggunakan analisis framing sebagai metode penelitian yang 

memaknai suatu peristiwa dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan 

dalam teks. 

Dalam analisis data, peneliti akan menentukan frame dan memaparkan 

isu tentang gugatan UU Perkawinan beda agama yang terjadi pada bulan 

September-November 2015 dengan menggunakan metode analisis data 

framing dengan model Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki. Yang memiliki 

asumsi bahwa setiap teks-teks berita memiliki frame atau bingkai yang 

berfungsi sebagai organisasi ide. Organisasi ide ini berhubungan dengan teks 

berita yaitu berupa elemen yang berbeda yaitu; kutipan, sumber, latar 

informasi, pemakaian kata, atau kalimat tertentu kedalam teks secara 

keseluruhan. Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki memiliki empat struktural 

teks berita yang relatif lengkap sehingga memungkinkan peneliti untuk 

melakukan kajian teks berita secara detail.  
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Tabel 1. Unit Analisis Penelitian Zhondang Pan dan Gerald M. 
Kosicki 

Struktur Perangkat Framing Unit Yang Diamati 

SINTAKSIS 
Cara wartawan 

menyususn 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. Koherensi 
5. Bentuk Kalimat 
6. Kata Ganti 

Paragraf, proposisi, kalimat, 
hubungan antar-kalimat 

RETORIS 
Cara wartawan 

menekankan fakta 

7. Leksikon 
8. Grafis 
9. Metafora 

Kata, idiom, gambar/foto, 
grafik 

Sumber: Alex M. Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk 
Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing 
 

 
a. Sintaksis 

Pada tahap ini struktur sintaksis diamati dari bagan berita. Sintaksis 

berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun isu dan peristiwa 

berupa pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa dan dibentuk 

menjadi susunan kisah berita. Berikut elemen-elemen stuktur yang bisa 

diamati.32 Meliputi: 

1) Headline yang dipilih, Headline mempengaruhi bagaimana kisah di 

mengerti kemudian digunakan membuat pengertian isu dan peristiwa. 

                                                            
32 Ibid., hlm. 175 
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2) Lead yang dipakai, lead merupakan tubuh berita yang memberikan 

sudut pandang dan menunjukan perspektif tertentu dari peristiwa yang 

diberitakan. 

3) Latar, bagian berita yang memberikan pengaruh pada makna yang ingin 

ditampilkan wartawan. Latar menentukan kemana arah pandangan 

khalayak akan dibawa oleh wartawan. 

4) Pengutipan sumber, dimaksudkan untuk membangun sebuah 

objektifitas, prinsip keseimbangan dan tidak memihak terhadap apapun 

dan siapapun.  

b. Skrip  

Pada tahap skrip, peneliti mengamati bagaimana strategi wartawan 

dalam mengkonstruksikan berita, bagaimana strategi bercerita atau 

bertutur yang dipakai wartawan dalam mengkisahkan peristiwa, serta 

melihat bagaimana wartawan mengemas sebuah peristiwa yang dibentuk 

menjadi susunan kisah berita dengan pola 5W + 1H. 

c. Tematik 

Struktur tematik merupakan cara wartawan mengungkapkan 

pandangannya atas suatu peristiwa ke dalam proposisi, kalimat, atau 

hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan, dengan 

menggunakan elemen-elemen dibawah ini: 

1) Koherensi, merupakan pertalian atau jalinan antar kata, proposisi, atau 

kalimat. Fakta yang berbeda dan tidak berhubungan dapat dihubungkan 

dengan menggunakan koherensi, seperti koherensi sebab-akibat, 
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koherensi penjelas, ditandai dengan pemakaian kata hubung “dan” atau 

“lalu”, koherensi pembeda, ditandai dengan kata hubung 

“dibandingkam” atau “sedangkan”.33 

2) Detail, detail yang dianggap menguntungkan akan diuraikan secara 

berlebihan dengan ditambahi data-data pendukung untuk 

mempengaruhi pandangan khalayak. Karena detail berhubungan dengan 

kontrol informasi yang ditampilkan seorang komunikator. 

3) Bentuk kalimat, berhubungan denga cara berpikir logis yaitu prinsip 

kualitas. Dalam bahasa bisa dilihat dari posisi subjek dan predikat. 

4) Kata ganti, menunjukan posisi seseorang dalam suatu wacana. 

Bertujuan agar memanipulasi melalui penciptaan imajinasi. 

d. Retoris 

Retoris merupakan cara wartawan ketika menekankan fakta atau arti 

tertentu. Pada tahap ini peneliti melihat elemen-elemen berikut: 

1) Leksikon, pemilihan atau pemakaian kata-kata tertentu untuk 

menggambarkan suatu peristiwa.  

2) Grafis, bagian-bagian berita yang ditonjolkan untuk menekankan 

kepada khalayak pentingnya bagian itu yang dipandang oleh 

komunikator.  

Metafora, pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yg 

sebenarnya.34 Metafora merupakan kata perumpamaan, atau persamaan  

                                                            
33 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik media, hlm. 304 
 
34 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet-2 (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1989), hlm. 508 
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dan pengandaian untuk mendukung dan menekankan pesan yang akan 

disampaikan. 

 
H. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan membagi ke dalam 

beberapa bab yang berisi uraian-uraian untuk membahas secara sistematis, 

guna memudahkan dalam merancang isi pembahasan . 

BAB I. Pada bab ini menekankan pada bab pendahuluan yang terdiri 

dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka teori, hasil penelitian terdahulu yang relevan dan metode penelitian. 

BAB II. Pada bab ini peneliti akan menyajikan gambaran tentang 

pemberitaan gugatan UU perkawinan beda agama, UU Perkawinan beda 

agama dan gambaran umum SKH Republika baik sejarah, profil, visi dan 

misi Republika.  

BAB III. Pada bab ini peneliti menyajikan bingkai SKH Republika 

tentang gugatan UU Perkawinan Beda Agama, yaitu berisi hasil frame SKH 

Republika dengan menggunakan analisis framing model Zhondang Pan dan 

Gerald M. Kosicki. 

BAB IV. Berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran. 



 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis pembingkaian berita yang dilakukan terhadap 

Surat Kabar Harian Republika tentang Gugatan UU Perkawinan Beda Agama 

edisi September-November 2014 dengan menggunakan analisis framing 

model Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian, pembingkaian yang 

dilakukan SKH Republika memiliki frame yang cukup jelas, kejelasan 

tampak bahwa SKH Republika sepenuhnya menolak terhadap pemberitaan 

Gugatan UU Perkawinan Beda Agama. Penolakan oleh SKH Republika 

cukup seimbang, meski penolakan lebih banyak didasarkan pada perspektif 

agama, khususnya agama Islam yang dengan jelas melarang pernikahan beda 

agama, penolakan terhadap Gugatan UU Perkawinan Beda Agama juga 

berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara.  

Pembingkaian terlihat dari sumber informasi SKH Republika dalam 

pemberitaannya yang dijadikan sumber berita tidak hanya didominasi oleh 

sumber informasi Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus 

Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Kementerian Agama (Kemenag), tetapi 

dalam pemberitaanya SKH Republika juga menampilkan Komisi Nasional 

Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan beberapa narasumber dari Pakar-

pakar hukum sebagai sumber informasi. Dan penolakan oleh SKH Republika 

juga terlihat melalui pemilihan judul, pemilihan kata dan kalimat, koherensi, 
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gambar, grafis dan simbol-simbol lainnya yang sering dimunculkan dalam 

berita didominasi penolakan Gugatan UU Perkawinan Beda Agama 

berdasarkan pengertian pernikahan didalam hukum agama dan negara. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

pemikiran yang penulis berikan sebagai saran, diantaranya sebagai berikut: 

1. Pemberitaan gugatan UU Perkawinan Beda agama pada SKH Republika 

sebaiknya tidak diberitakan secara subjektif.  Pemberitaan secara subjektif 

terlihat dari beberapa headline yang ditampilkan pada berita, yaitu pada 

berita pertama “Menag Yakin Gugatan Nikah Beda Agama Ditolak”, dan 

berita kedua “Gugatan Nikah Beda Agama Disesalkan”. 

2. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema serupa, 

hendaknya mengambil sisi berbeda dari penelitian ini. Yaitu dengan 

mengkaji lebih dalam tentang pernikahan di dalam agama dan hak asasi 

manusia dalam beragama. Hal itu dikarenakan pernikahan beda agama 

berada pada wilayah hak asasi manusia. 

3. Khalayak media diharapkan lebih kritis dalam menyikapi pembingkaian 

dari pemberitaan yang disajikan oleh media. Terutama masalah keagamaan 

yang rentan menimbulkan sebuah polemik sehingga tidah mudah terjadi 

kesalahpahaman.  
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