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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dakwah merupakan satu bagian yang pasti ada dalam kehidupan 

umat beragama. Dalam ajaran Islam, dakwah merupakan suatu kewajiban 

yang dibebankan oleh agama Islam kepada pemeluknya. Quraish Shihab 

mengatakan bahwa: 

“Dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsafan, atau usaha 
mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik 
terhadap pribadi maupun masyarakat. Perwujudan dakwah bukan 
sekedar usaha peningkatan pemahaman keagamaan dalam tingkah 
laku dan pandangan hidup saja, tetapi juga menuju sasaran yang 
lebih luas.” 1 
 

Dengan definisi tersebut maka seseorang disebut berdakwah bukan 

hanya ketika ia mengisi ceramah atau pengajian. Mungkin bagi orang awam, 

anggapan tersebut bisa dimaklumi. Akan tetapi bagi orang terpelajar anggapan 

tersebut harus diluruskan. Karena sesungguhnya ada banyak cara dalam 

berdakwah. Berdakwah tidak hanya bisa dilakukan lewat ceramah atau 

pengajian. Karena obyek dakwah (mad’u) amat beragam (heterogen).  

Keberagaman (heterogenitas) adalah sesuatu yang pasti. Di bumi ini 

tidak ada dua jenis manusia yang sama persis. Bahkan si kembar pun pasti 

akan memiliki perbedaan. Paling tidak sidik jarinya pasti berbeda. Meminjam 

                                                            
1

 Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1999), cet. XX, hal. 194. 
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ungkapan Garin Nugroho, “Manusia dilahirkan dengan sidik jari yang 

berbeda-beda, karena itu setiap pribadi berbeda dan pada akhirnya saling 

melengkapi.”2 Karena itulah tidak mungkin melakukan dakwah hanya dengan 

satu cara. Dakwah bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah 

lewat tulisan, seni budaya, musik dan atau lewat film. Meskipun masing-

masing metode dakwah tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan.  

Kelebihan berdakwah lewat tulisan misalnya, ia bisa menjangkau 

lebih banyak ummat daripada berdakwah lewat ceramah atau pengajian. Tentu 

kita akrab dengan ide-ide dari Ibnu Taimiyah meskipun tubuh beliau sudah 

menjadi tanah. Mengapa? Karena beliau memiliki tulisan yang dibaca kaum 

muslimin dari generasi ke generasi. Nama-nama seperti Imam as-Syafi’i, 

Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Imam Nawawi, HAMKA, dan seterusnya 

selalu menjadi perbincangan dari zaman ke zaman karena mereka memiliki 

ide yang tertuang dalam sebuah karya tulis. 

Bambang Trim dalam bukunya yang berjudul Menjadi Powerful 

Da’i dengan Menulis Buku mengatakan, “All ustadz are the same until one of 

them writes a book!”. Semua ustadz (muballigh) sama saja (posisinya) sampai 

salah seorang diantara mereka menulis buku.3 Habiburrahman el-Shirazy4 

menjadi berbeda ketika ia mampu menghasilkan novel-novel best seller. 

                                                            
2

 Philip Cheah, et.all, Membaca Film Garin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 190 
3

 Bambang Trim, Menjadi Powerful Da’i dengan Menulis Buku (Bandung: Kolbu, 2006), hal. 5 
4

 Tidak seorang pun yang tidak kenal dengan tokoh yang satu ini sejak novelnya Ayat-Ayat Cinta 
(Jakarta: Republika, 2007) menjadi novel yang mega best seller se-Asia Tenggara. Kemasyhuran 
beliau semakin bertambah ketika kedua novelnya diangkat ke layar lebar. 
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Mohammad Fauzil Adhim5 juga menjadi orang yang begitu mengagumkan 

dan disegani manakala ia mampu menghasilkan karya-karya indah tentang 

keluarga yang menginspirasi banyak orang. Irena Handono6 mudah dipahami 

jalan pikirannya ketika menulis buku Islam Dihujat guna melawan buku The 

Islamic Invasion-nya Robert Morey. Adian Husaini7 menjadi ikon perlawanan 

terhadap sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme (Sepilis) setelah beliau 

banyak menulis buku-buku yang mengulas tentang hal itu. Andrea Hirata8 

menjadi sangat terkenal karena novelnya “Laskar Pelangi” menjadi best seller 

karena hanya dalam waktu seminggu novel tersebut sudah dicetak ulang. 

Itulah kelebihan berdakwah lewat tulisan. Ia bisa menjangkau sekian 

banyak obyek dakwah dari zaman ke zaman selama karya itu masih dicetak 

ulang. Sedangkan kelemahannya adalah ia tidak mampu menghadirkan 

intonasi dari si penulis. Meskipun memang ada beberapa penulis yang mampu 

menghadirkan sebuah tulisan yang betul-betul bisa membuat para pembaca 

                                                            
5

 Mohammad Fauzil Adhim sempat menjadi seorang penulis yang cukup produktif. Puluhan buku 
(utamanya tentang parenting dan keluarga) sudah berhasil beliau telurkan. Salah satunya buku 
yang best seller dan cukup fenomenal yakni Kupinang Engkau dengan Hamdallah (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1997). 
6

 Baca Irena Handono, Islam Dihujat: Menjawab Buku The Islamic Invasion (karya Robert 
Morey) (Kudus: Bima Rodheta, 2004), cet. II 
7

 Baca buku karya Adian Husaini yang full bicara tentang Sepilis diantaranya adalah yang 
berjudul Hegemoni Kristen Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi (Bandung: Gema Insani 
Press, 2006). Buku terbaru karya beliau adalah sebuah novel berjudul Kemi: Cinta Kebebasan 
yang Tersesat (Jakarta: GIP, 2010) 
8

 Sebenarnya novel Laskar Pelangi ditulis oleh Andrea Hirata tidak untuk diterbitkan. Ia menulis 
novel tersebut dan dicopy beberapa eksemplar untuk dikirimkan ke beberapa temannya. Akan 
tetapi tanpa sepengetahuannya seorang teman yang mendapatkan novel tersebut mengirimkan 
naskah ke penerbit Bentang (yang sudah dibawah kepemilikan penerbit Mizan). Lalu penerbit 
bersangkutan pun mencetak naskah tersebut ke dalam bentuk buku. Akhirnya novel itu pun 
meledak di pasaran. 
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merasakan apa yang sedang dirasakan oleh penulis. Kelemahan lain dari 

dakwah tulisan ini adalah ia hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang 

gemar membaca. 

Adapun dakwah lewat ceramah, kelebihannya bisa langsung diserap 

oleh audiens. Penceramah juga bebas untuk berekspresi dengan intonasi dan 

gaya. Kita tentu masih ingat betapa populernya gaya retorika dakwah KH 

Zainuddin MZ, lalu disusul oleh KH. Abdullah Gymnastiar, sehingga mereka 

mendapatkan julukan da’i sejuta ummat. Namun kelemahannya, dakwah 

dengan cara ini tergantung pada situasi dan kondisi. Jika situasi dan kondisi 

tidak mendukung, semisal terjadi hujan, pemateri sedang sakit flu, sound 

system yang jelek, lokasi yang kurang representative, dan sebagainya, maka 

dakwah ini bisa tidak maksimal. 

Metode dakwah lain yang belum banyak disentuh adalah metode 

dakwah lewat film. Memang, di Indonesia, film islami atau film dakwah 

termasuk barang langka. Dalam perjalanan sejarah film Indonesia, sejak awal 

kehadiran film cerita pertama tahun 1926 ("Lutung Kasarung") hingga tahun 

lima puluhan, boleh dibilang hampir tak ada produser yang tertarik untuk 

membuat film yang mengumandangkan syiar Islam, meskipun mayoritas 

penduduk Indonesia beragama Islam. 

Adalah sutradara Asrul Sani yang secara khusus menaruh perhatian 

terhadap tema-tema cerita yang bernafaskan Islam. Tahun 1959 Asrul—yang 

juga dikenal sebagai salah seorang sastrawan terkemuka—menulis cerita / 

skenario sekaligus menyutradarai film "Titian Serambut Dibelah Tujuh". 
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Tahun 1964, ada dua film yang menggambarkan suasana ibadah haji, yaitu 

film "Panggilan Nabi Ibrahim" (H. Misbach Jusa Biran) dan "Tauhid" (H. 

Asrul Sani). Film "Panggilan Nabi Ibrahim" masuk kategori film 

semidokumenter. Sementara film “Tauhid" berkisah tentang Halim, dokter 

kapal yang sering bertugas ke Tanah Suci, tetapi tak pernah berhasrat untuk 

menunaikan ibadah haji. Ia akhirnya tergugah untuk menunaikan rukun Islam 

yang kelima itu setelah bertemu dengan tiga orang yang hendak menunaikan 

ibadah haji.9 

Memang, dakwah lewat film sebenarnya cukup efektif. Namun 

selama ini metode dakwah ini masih dirasa kurang mendapatkan perhatian. 

Indikasinya gedung-gedung bioskop yang ada kebanyakan hanya berisi film-

film ‘sampah’. Dakwah lewat film ini justru dipakai oleh orang kafir untuk 

mengkampanyekan budaya, agama, dan tradisi mereka. Sedangkan umat 

Islam hanya menjadi konsumen dari film mereka. Dan tidak sedikit dari umat 

Islam yang akhirnya meniru apa yang sudah disajikan orang kafir dalam film 

mereka. Itulah pengaruh negatif sebuah film. 

Kita tentu masih ingat peristiwa meninggalnya dua orang remaja di 

AS. Waktu itu, akhir tahun 1993 di utara negara bagian Pennsylvania, 

serombongan mobil beriringan mendatangi jalan raya dua arah di luar kota 

Pittsburgh. Kedua remaja itu turun dan berbaring tepat di atas garis kuning 

marka jalan. Mereka, Michael Shingledecker (18) dan Dean Barlett (17), 

sedang unjuk keberanian di depan teman-temannya. Mereka yakin, 

                                                            
9

 http://bataviase.co.id/node/362882 
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pengendara yang lalu lalang itu akan patuh pada peraturan tak melanggar 

marka jalan. 

Gagasan itu datang begitu saja. Beberapa hari sebelumnya mereka 

memang menonton The Program, sebuah film tentang olahragawan kampus. 

Dalam film itu, sejumlah anak muda memperagakan hal yang sama. Cuma, 

tentu saja mereka selamat dan dielu-elukan bak pahlawan. Akan halnya 

Shingledecker tewas seketika. Barlett cedera sangat serius dan cacat seumur 

hidup. Sebuah truk melaju persis di atas marka jalan.10 

Kejadian yang sama mengejutkan terjadi di New York. Kali ini 

berkaitan dengan film seri yang popular di AS: Beavis and Butthead. Dalam 

film itu, mereka adalah tokoh kartun yang ditampilkan sebagai pelabrak 

aturan hidup normal. Dalam satu episodenya, mereka digambarkan melakukan 

berbagai eksperimen dengan api. Intinya, “bermain api itu mengasyikkan”. 

Tak lama kemudian, seorang anak kecil berusia lima tahun 

penggemar film seri itu meniru adegan film. Apa jadinya? Kebakaran besar 

melahap rumahnya dan menewaskan adiknya yang berusia dua tahun.11 

Memang, film sejak lama telah menjadi media propaganda dalam 

menyebarkan suatu pemahaman kepada masyarakat. Dengan caranya yang 

halus (audio visual) film mampu membentuk opini publik tanpa disadari oleh 

                                                            
10

 Muhsin Suny M., Musuh Berwajah Ramah: Mewaspadai Pengaruh Negatif Televisi (Bandung: 
Media Qalbu, 2005), hal. 26. 
11

 Ibid. 
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khalayak. Tidak aneh kemudian film yang pada mulanya dianggap sebagai 

tontonan berubah menjadi tuntunan.12 

Pada Tahun 1994 negara ini juga dihebohkan dengan sebuah film 

Barat berjudul True Lies yang memiliki muatan politis untuk menyudutkan 

umat Islam. Film yang diproduksi oleh Universal Picture International (UPI) 

dengan biaya $100 juta ini menggambarkan Salam Abu Aziz, teroris Arab, 

membabi-buta balas dendam karena Amerika Serikat telah memporak-

porandakan negaranya. 

Parahnya, dalam film tersebut, sutradara Yahudi, James Cameron, 

mengemas rasa benci penonton terhadap Aziz yang nota bene Muslim sejati. 

Apalagi ditimpali kekejaman sang hero Arnold Schwarzenegger (sebagai 

Harry Tacker) yang menembaki puluhan ‘teroris’ dengan wajah dingin. Aziz 

yang selalu berdzikir dengan segala atribut kemuslimannya dalam film 

tersebut habis dilumat oleh sang hero AS.13 

Suatu tontonan yang menjadi tuntunan mengingatkan kepada kita 

pada suatu hal bahwa keteladanan itu penting. Sebuah tontonan (termasuk 

tayangan televisi) yang memberikan contoh atau teladan yang baik maka ia 

akan menjadi inspirasi bagi yang menonton untuk melakukan hal yang sama. 

Sebaliknya jika sebuah tontonan memberikan contoh yang buruk, maka ia pun 

akan menjadi inspirasi buruk bagi semua orang yang menontonnya.  

                                                            
12

 Uwes Fatoni, “Menanti Film Dakwah Berkualitas” dalam HU Republika, 22 Februari 2008. 
13

 Imam Musbikin, Anak-anak Didikan Teletubies (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 17 



8 
 

Beruntunglah mereka yang telah memberikan teladan yang baik, 

entah dengan membuat tayangan yang baik, ataupun menampilkan citra 

dirinya dengan baik. Karena dengan teladan yang baik dan kemudian ditiru 

oleh orang lain maka ia akan mendapatkan pahala dari orang tersebut dengan 

tanpa mengurangi pahalanya sendiri sedikitpun. Rasulullah SAW bersabda: 

 فَلَه حسنةً سنةً اِإلسالَمِ فى سن من -وسلم عليه اهللا صلى-  اللَّه رسولُ قَالَ

 ومن شىٌء أُجورِهم من ينقُص أَنْ غَيرِ من بعده بِها عملَ من وأَجر أَجرها

نى سالَمِ فةً اِإلسنئَةً سيكَانَ س هلَيا عهروِز روِزو نلَ مما عبِه نم هدعب نم 

  .شىٌء أَوزارِهم من ينقُص أَنْ غَيرِ

Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang menganjurkan 
(memberi teladan berupa) perbuatan baik di dalam Islam maka 
baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa 
dikurangkan dari pahala mereka (untuknya) sedikitpun. Dan siapa 
yang menganjurkan (memberi contoh) perbuatan buruk di dalam 
Islam maka baginya dosanya dan dosa para pengikutnya tanpa 
dikurangkan dari dosa mereka (untuknya) sedikitpun.”14 
 

Melihat betapa pentingnya masalah ini maka perlu dirumuskan 

kaidah-kaidah syar’i sebagai pedoman dalam pembuatan film atau tayangan 

apapun agar tidak melanggar aturan syari’at. Sebagaimana kita tahu bahwa 

karya berupa film adalah sebuah karya kolaboratif. Artinya ia adalah sebuah 

karya yang dihasilkan oleh kerjasama berbagai macam variable yang saling 

                                                            
14

 Shahih Muslim Juz III hal. 86. 



9 
 

mendukung15. Atau dalam kalimat Ernest Lindgren, “Produksi film yang 

normal membutuhkan kooperasi banyak ahli dan teknisi, yang bekerja 

bersama sebagai satu tim, sebagai satu unit produksi.”16 

Jika ditengok kembali perfilman di Indonesia, memang ada beberapa 

film yang ‘dianggap’ sudah sesuai dengan syari’at, alias religius. Ciri 

religiusnya adalah dengan judul yang berbau agama, tampilnya banyak wanita 

berjilbab, ada figur ulama, gambar latar pesantren, adanya petuah-petuah atau 

pesan agama, dan tidak mengandung adegan vulgar. Ada cukup banyak film 

religi yang hadir di Indonesia, namun di dalam penelitian ini memfokuskan 

untuk meneliti sembilan film saja, yakni:  

1. Sang Murobbi (SM). 

2. Ayat-Ayat Cinta (AAC). 

3. Ketika Cinta Bertasbih (KCB). 

4. 3 Do’a 3 Cinta (3D3C). 

5. Kun Fayakun (KF). 

6. Perempuan Berkalung Sorban (PBS). 

7. Emak Ingin Naik Haji (EINH). 

8. Syahadat Cinta (SC). 

9. Sang Pencerah (SP). 

Adapun alasan dipilihnya sembilan film tersebut adalah karena 

kesembilan film tersebut diproduksi dan didistribusikan oleh sembilan 

                                                            
15

 Seno Gumira Ajidarma, Layar Kata (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2000), hal. 1 
16

 Ernest Lindgren, The Art of Film (New York: Collier Books, 1963), hal. 4 
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produser dan distributor yang berbeda. Dengan demikian kesembilan film ini 

diharapkan mampu mewakili seluruh aliran (genre) film religi yang ada di 

Indonesia. 

Penelitian ini menjadi penting mengingat: Pertama, sejak dulu 

agama Islam seringkali digambarkan secara negatif dalam film-film Barat. 

Kedua, ada sekian persen ummat Islam yang hanya bisa disentuh dengan film 

karena mereka alergi dengan pengajian dan buku. Ketiga, terkadang sebuah 

film mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih 

menyentuh daripada dakwah lewat ceramah atau tulisan. Keempat, ada 

beberapa film yang dianggap film islami tetapi ternyata justru menjelekkan 

Islam. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka 

dirumuskanlah masalah yang akan dibahas dalam tesis ini yakni sebagai 

berikut: 

1. Apa saja hal yang harus diperhatikan untuk membuat film 

islami? 

2. Apakah film-film yang mendapatkan label islami sudah 

memenuhi kriteria syari’ah?  

3. Film apa saja yang mendapatkan predikat sebagai film islami 

tetapi ternyata justru melecehkan Islam? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini penting sekali dilakukan karena selama ini dunia 

perfilman masih dikuasai oleh mereka yang ‘kurang akrab’ dengan nilai 

agama. Para sineas hanya mempertimbangkan segi trend dan kemungkinan 

penjualannya di bioskop. Akhirnya mereka hanya membuat film yang potensi 

laris meskipun harus menentang koridor agama dan norma sosial yang 

berlaku. Kalau disimpulkan, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk merumuskan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan 

dalam membuat film islami. 

2. Untuk meneliti apakah film-film yang mendapatkan label islami 

sudah memenuhi kriteria syari’ah ataukah belum. 

3. Untuk mencari film apa saja yang terkesan islami tetapi pada 

kenyataannya justru melecehkan islam. 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mencari formula yang tepat dalam berdakwah lewat film. 

2. Memberikan sumbangsih berupa referensi kepada para sutradara 

dan insan perfilman dalam membuat film yang syar’i. 

3. Menggugah ummat agar lebih meningkatkan berdakwah lewat 

film yang kurang banyak digarap. 

4. Memberikan pemahaman akan pentingnya berdakwah kepada 

para insan perfilman. 
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D. Studi Terdahulu 

Karya ilmiah yang membahas tentang sebuah film sebenarnya cukup 

banyak. Akan tetapi karya ilmiah yang mengulas tentang kaidah-kaidah syar’i 

dalam film religi belum penulis temukan. Kebanyakan karya ilmiah yang 

membahas sebuah film hanya membicarakan satu atau dua faktor saja, seperti 

sisi pendidikan, sosial, budaya, skenario, bahasa, psikologi, dan politik 

sebagai sudut pandang. Belum ada karya ilmiah yang menggunakan pisau 

analisis islamic worldview seperti yang akan penulis lakukan di dalam tesis 

ini. 

Diantara karya tulis yang membahas sebuah film adalah karya 

Wahyu Nugroho, Aspek Sosial Budaya Film Daun di Atas Bantal Karya 

Garin Nugroho: Tinjauan Semiotik.17 Skripsi mahasiswa Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia dan Daerah ini lebih fokus membicarakan aspek semiotik sebuah 

film, dalam hal ini film Daun di Atas Bantal.  

Karya tulis lain yang membicarakan tentang film adalah karya 

Wahyudi yang berjudul Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Film Ayat-Ayat 

Cinta18 Skripsi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga ini 

berbicara tentang nilai pendidikan Islam dalam Film Ayat-Ayat Cinta. 

Menurut Wahyudi, Film Ayat-Ayat Cinta mengandung nilai-nilai religi berupa 

                                                            
17

 Wahyu Nugroho, Aspek Sosial Budaya Film Daun di Atas Bantal Karya Garin Nugroho: 
Tinjauan Semiotik (Skripsi UMS tahun 2010, tidak diterbitkan). 
18

 Wahyudi, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Film Ayat-Ayat Cinta (Skripsi UIN Sunan 
Kalijaga tahun 2009, tidak diterbitkan). 
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keimanan kepada Allah, pendidikan akhlaqul karimah, nilai budaya dan tradisi 

Islam serta pokok-pokok ajaran Islam. 

Adapun karya ilmiah berupa tesis dan juga disertasi yang mengulas 

tentang sebuah film (khususnya film religi) sampai saat ini belum penulis 

temukan. Sehingga penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini 

mengandung kebaruan. 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif. Yakni penulis melihat, dan 

mencermati film SM, AAC, KCB, 3D3C, KF, PBS, EINH, SC, dan SP untuk 

kemudian mencatat mana-mana unsur-unsur film yang sesuai dengan syar’i 

dan mana yang tidak sesuai dengan syar’i. Adapun untuk mengatakan sebuah 

unsur film sudah syar’i ataukah belum penulis merujuk ke kitab-kitab fiqh 

yang ada, terutama karya Yusuf al-Qardhawi yang terkenal dengan 

pandangannya yang moderat.  

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis isi (content analisys) dengan memakai islamic worldview19 

sebagai sudut pandang. 

Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat 

pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis, terekam atau 

                                                            
19

 Islamic worldview adalah adalah pemahaman seorang muslim terhadap konsep-konsep pokok 
dalam Islam. Pemahaman setiap manusia akan mempengaruhi perilakunya. Cara pandang, sikap, 
dan perilaku seorang manusia ditentukan, bagaimana ia memahami suatu objek yang diinderanya. 
Baca Adian Husaini, “Untuk Apa Belajar Islamic Worldview?”, dalam Kumpulan Makalah Bahan 
Kuliah Islamic Worldview (Bogor: Universitas Ibnu Khaldun, 2008). 
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tercetak dalam media yang terdokumentasi, baik berupa buku, rekaman radio, 

rekaman TV, koran, website, atau media tulisan lain. Pelopor analisis isi 

adalah Harold D. Lasswell.20 Metode penelitian analisis isi ini dibagi menjadi 

dua, analisis isi kualitatif (analisis wacana) dan analisis isi kuantitatif. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan model yang pertama. 

Analisis wacana adalah analisis isi yang lebih bersifat kualitatif dan 

dapat menjadi salah satu alternatif untuk melengkapi dan menutupi kelemahan 

dari analisis isi kuantitatif yang selama ini banyak digunakan oleh para 

peneliti. Jika pada analisis kuantitatif, pertanyaan lebih ditekankan untuk 

menjawab “apa” (what) dari pesan atau teks komunikasi, pada analisis wacana 

lebih difokuskan untuk melihat pada “bagaimana” (how), yaitu bagaimana isi 

teks dan juga bagaimana pesan itu disampaikan. 

Dalam penelitian ini diantara sekian banyak karya film yang 

dianggap religi penulis hanya meneliti sembilan film yang sudah penulis 

sebutkan di atas.  

Langkah-langkah yang penulis tempuh dalam penelitian ini adalah: 

1. Melihat film SM, AAC, KCB, 3D3C, KF, PBS, EINH, SC, dan 

SP lalu mencatat unsur-unsur penting film yang ada dalam ketiga 

film tersebut. 

2. Membaca kitab-kitab fiqh untuk mencari dalil-dalil yang 

berhubungan dengan unsur-unsur film yang sedang diteliti. 
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3. Mencari pendapat lain yang mengandung kemaslahatan dengan 

Islam sebagai sudut pandang (islamic worldview). 

4. Menganalisis hasil temuan di atas dan mendeskripsikannya. 

5. Membuat kesimpulan-kesimpulan. 

Dalam penelitian ini penulis memilih beberapa sumber data sebagai 

pendukung penelitian ini. Sumber data tersebut penulis bagi ke dalam dua hal 

yakni data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Adapun sebagai data primer penulis memilih sembilan film religi 

yang diproduksi di Indonesia. Pemilihan kesembilan film ini 

berdasarkan kesan religi yang muncul di dalamnya, diantaranya 

pengambilan judul, penampilan pesantren sebagai latar, adanya 

petuah-petuah agama, dan tampilnya ciri keislaman lain (wanita 

berjilbab, lelaki bersarung, masjid, dst). Kesembilan film tersebut 

adalah: Sang Murobbi, Ayat-Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, 3 

Do’a 3 Cinta, Kun Fayakun, Perempuan Berkalung Sorban, Emak 

Ingin Naik Haji, Syahadat Cinta, dan Sang Pencerah. 

b. Data Sekunder 

Sedangkan data sekunder penulis ambil dari film-film religi yang 

lain selain kesembilan film di atas. Penulis juga mengambil data 

dari berbagai literatur yang tersebar di buku, kitab-kitab klasik, 

majalah, bulletin, jurnal, dan juga internet. 
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F. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini supaya lengkap dan sistematis, maka perlu adanya 

sistematika penulisan. Tesis ini terdiri atas lima bab yang dapat dipaparkan 

sebagai berikut. 

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi terdahulu, kerangka 

teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II, akan dibicarakan tentang unsur-unsur apa saja yang 

membentuk sebuah film. 

Bab III, berisi tentang sinopsis film SM, AAC, KCB, 3D3C, KF, 

PBS, EINH, SC, dan SP.  

Bab IV, berisi tentang analisa syar’i yang terdapat dalam unsur-

unsur film SM, AAC, KCB, 3D3C, KF, PBS, EINH, SC, dan SP. 

Bab V, berisi penutup yang mencakup simpulan, implikasi dan 

saran, untuk lembar berikutnya yaitu daftar pustaka dan lampiran. 

 


