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“Hai orang-orang yang beriman!. Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), 
dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu 
berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al- Quaran) 
dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. Annisa : 
59) (Departemen Agama RI, 2006 : 87). 
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ABSTRAKSI 
 

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi Harian 
Seputar Indonesia dalam pemberitaan pro dan kontra pemidanaan pelaku nikah 
sirri (edisi Februari 2010). Harian Seputar Indonesia sebagai salah satu 
perusahaan media yang baru berumur lima tahun ini tentunya memiliki sesuatu 
yang menarik untuk diteliti, salah satunya ideologi yang dianut. Sebagai media 
yang belum mencapai dasawarsa apakah memang Harian Seputar Indonesia 
mampu bersaing dengan media lainnya untuk dijadikan sebagai media alternatif 
masyarakat dalam mengkonsumsi berita cetak. Khususnya masyarakat yang 
beragama Islam. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, 
spesifikasinya adalah deskriptif dan pendekatan wacana. Adapun model wacana 
yang dipilih adalah model wacana Teun A van Dijk dengan kognisi sosialnya. 
Sebagai mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, penulis tertarik 
menggunakan pendekatan wacana ini, sekaligus untuk memperdalam bagaimana 
pola kerja dari analisis wacana utamanya model kognisi sosial Teun A van Dijk. 
Dalam meneliti dengan menggunakan model ini, profesor Universitas Amsterdam 
ini digambarkan memiliki tiga dimensi/bangunan ; teks, kognisi sosial, dan 
konteks sosial. Inti analisis van Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi 
wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis.  

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah Harian 
Seputar Indonesia nampaknya menggunakan kesempatan praktik ideologinya 
untuk membangun citra positif kaum feminism Indonesia di mata masyarakat 
Indonesia. Apa yang dilakukan Harian Seputar Indonesia tidaklah keliru, namun 
sebagai media massa yang menjunjung tinggi objektivitas, komitmennya untuk 
menjadi media independen yang bebas dari ikatan keberpihakan patut 
dipertanyakan kembali karena ia belum mampu terlepas dari keberpihakan pada 
salah satu pihak setidaknya dalam pemberitaan pro kontra pemidanaan pelaku 
nikah sirri ini. 
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