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Dengan demikian secara etimologi pengertian dakwah itu merupakan suatu proses 
penyampaian (tabligh) pesan-pesan tertentu yang berupa ajakan atau seruan dengan tujuan 
agar orang lain memenuhi ajakan tersebut. 

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 initidak ada dua jenis 
manusia yang sama persis. Melalui film dakwah juga bisa disebarkan, dengan lagu yang 
terlantunkan dakwah juga bisa disampaikan. Bang Rhoma misalnya melaui lagu-lagu nya 
beliau mendakwahkan Islam sampai ke negeri orang. Dengan liriknya yang penuh dengan 
pesan moral, maka dari itu dakwah bisa dilakukan dengan beraneka ragam. 

Dakwah adalah komunikasi, akan tetapi komunikasi belum tentu dakwah, adapun 
yang membedakannya adalah terletak pada isi dan orientasi pada kegiatan dakwah dan 
kegiatan komunikasi. Dengan kata lain, esensi dakwah memiliki peran yang sangat penting 
dalam kehidupan umat manusia guna mempertemukan kembali fitrah manusia dengan agama 
atau menyadarkan  manusia supaya mengakui kebenaran islam dan mau mengamalkan ajaran 
Islam sehingga menjadi orang baik. Tujuan dakwah bukan semata–mata kegiatan untuk 
mencari atau menambah pengikut, akan tetapi yang terpenting adalah mempertemukan fitrah 
manusia dengan Islam atau menyadarkan orang yang didakwahi tentang perlunya bertauhid 
dan berperilaku baik. 

Ciri khas system komunikasi massa Islam adalah menyebarkan (menyampaikan) 
informasi kepada pendengar, pemirsa atau pembaca tentang perintah dan larangan Alloh 
SWT. (Al-Qur’an dan Hadis Nabi). Pada dasarnya agama sebagai kaidah dan sebagai 
perilaku adalah pesan (informasi) kepada warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan 
perintah dan larangan Tuhan. Hal itu berarti proses komunikasi islami harus terikat pada 
norma-norma agama islami. (Muis, 2006:5) 

Film  merupakan salah satu media komunikasi, yang memiliki pengaruh yang cukup 
dahsyat bagi khalayak. Sebagai media massa, film digunakan sebagai media yang 
merefleksikan realitas, atau bahkan membentuk realitas. Cerita yang ditayangkan lewat film 
dapat berbentuk fiksi atau non fiksi. Lewat film, informasi dapat dikonsumsi dengan lebih 
mendalam karena film adalah media audio visual. Film selalu berkembang dari zaman ke 
zaman. Perubahan dalam industri perfilman, jelas nampak pada teknologi yang digunakan. 
Jika pada awalnya, film berupa gambar hitam putih, bisu dan sangat cepat, kemudian 
berkembang hingga sesuai dengan sistem pengelihatan mata kita, berwarna dan dengan 
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PENDAHULUAN 

Islam telah mewajibkan kaum muslimin untuk mengemban dakwah Islamiyah. 
Dakwah merupakan suatu keharusan dalam rangka pengembangan agama Islam. Kaum 
muslimin wajib berusaha mengubah keadaan mereka, terutama tatkala kekufuran telah 
merajalela dan Islam telah lenyap dari kehidupan. Dakwah merupakan ajakan, untuk 
mengajak manusia ke jalan Alloh agar mereka selamat dunia dan akherat. Dakwah, baik 
sebagai konsep maupun sebagai aktivitas, telah memasuki seluruh wilayah dan ruang lingkup 
kehidupan manusia. Sebenarnya dakwah itu bisa dipahami “sebagai materi (mendengarkan 
dakwah), sebagai perbuatan (sedang melakukan dakwah) dan sebagai pengaruh (dampak 
adanya dakwah)” ( Mubarok, 17:2001).Dakwah Islamiyah adalah satu kewajiban yang 
terpikul diatas pundak setiap muslim dalam posisi, profesi dan dimanapun mereka berada, 
baik secara perorangan maupun kelompok. Allah SWT mengangkat derajat seseorang yang 
mengajak manusia ke jalan-Nya, sebagaimana firmanNya : “ Siapakah yang lebih 
perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang shaleh 
dan berkata : “ Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri (Q.S Fushilat 
33).  

Secara etimologi kata dakwah sebagai bentuk masdar dari kata yang artinya adalah 
memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, mendorong dan memohon. Secara 
terminologi, menurut Muhammad Nasir, dakwah adalah usaha menyerukan dan 
menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat tentang pandangan dan tujuan 
hidup manusia di dunia ini yang meliputi amar ma’ruf nahi munkar, dengan berbagai macam 
media dan cara yang diperoleh akhlak dan membimbing pengalamannya dalam 
perikehidupan perseorangan, berumah tangga, bermasyarakat dan bernegara(Muriah, 2000 : 
1). Dakwah adalah amar ma’ruf nahi munkar merupakan kewajiban bagi umat islam, hal ini 
tercantum dalam al-Quran : 

“Dan hendaklah ada diantaramu segolongan umat yang mengajak pada kebaikan 
dan memerintah yang ma’ruf dan mencegah kemunkaran. Mereka adalah orang-orang yang 
bahagia”. (QS.Ali Imran: 110)  

 

Hal ini sesuai dengan hadis nabi; “Barangsiapa yang melihat kemunkaran, maka 
ubahlah dengan tangannya (bila mampu). Bila tak mampu, maka ubahlah (berantaslah) 
dengan lidahnya, yaitu memberinya peringatan yang baik, boleh keras juga boleh lemah, 
asal melihat mana yang bermanfaat untuk agama). Apabila masih tidak mampu, maka cukup 
(benci) di hati. Dan itulah iman yang paling lemah.” (H.R.Muslim) 
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segala macam efek-efek yang membuat film lebih dramatis dan terlihat lebih nyata. Suatu 
jenis film tertentu akan memiliki dampak atau pengaruh terhadap sekelompok orang. Film 
selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan didalamnya. 

Film sebagai media komunikasi dapat berfungsi pula sebagai media dakwah, yaitu 
media untuk mengajak kepada kebenaran dan kembali menginjakkan kaki di jalan Allah. 
Film juga tidak terkesan menggurui. Film mempunyai kelebihan bermain pada sisi 
emosional, ia mempunyai pengaruh yang lebih tajam untuk memainkan emosi pemirsa. Film 
bisa menjadi suatu tontonan yang menghibur, dan dengan sedikit kreatifitas kita bisa 
memasukan pesan-pesan dakwah pada tontonan tersebut seperti halnya para pendahulu kita. 
Oleh karena itu, film bisa menjadi suatu solusi ketika masyarakat mengalami suatu stagnansi 
dalam penerimaan informasi keislaman. 

KAJIAN TEORI 

1. Komunikasi Sebagai Proses Transmisi Pesan 
Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau suatu proses tukar 

menukar pesan dari suatu pihak ke pihak yang lain dimana penyampaian pesan berusaha 
merubah pendapat dan perilaku orang lain. Kata komunikasi yang dalam bahasa Inggris 
adalah “communication” sendiri berasal dari bahasa latin yang artinya “common” yaitu 
sama. Dengan demikian apabila kita akan mengadakan komunikasi maka kita harus 
mewujudkan persamaan antara kita dengan orang lain (Sunarjo, 1995 : 145). Maksud dari 
dilakukannya komunikasi adalah untuk menjadikan suatu persamaan antara komunikator 
dan komunikan. Ada juga yang memahami bahwa komunikasi sebagai proses tindakan 
satu arah dan komunikasi sebagai proses interaksi. 

2. Film Sebagai Media Komunikasi  
Komunikasi memiliki bermacam-macam bentuknya. Diantaranya ada komunikasi 

antar pribadi, komunikasi antar kelompok dan komunikasi massa. Komunikasi massa 
merupakan salah satu bidang dari komunikasi. Oleh karena itu, maka asas-asas 
komunikasi massa adalah asas-asas komunikasi itu sendiri, dan perkembangan dari 
komunikasi itu sendiri. Penelitian ini berhubungan dengan permasalahan dalam 
komunikasi massa sehingga penulis menyajikan teori-teori yang relevan dengan 
permasalahan komunikasi massa.  

Yang dimaksud dengan komunikasi massa dalam Onong Uchjana Effendy 
(2004:50) ialah komunikasi melalui media massa modern. Dan media massa ini adalah 
surat kabar, film, radio, dan televisi. 

 Sedangkan pengertian komunikasi massa sebagai bagian dari ilmu komunikasi 
menurut Werner I Severin dan James W Tankard yaitu: 
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“Komunikasi massa adalah sebagian keterampilan, sebagai seni dan sebagai ilmu. 
Ia adalah keterampilan dalam arti bahwa ia meliputi teknik-teknik fundamental 
tertentu yang dapat dipelajari seperti memfokuskan kamera televisi, 
mengoprasikan tape recorder atau mencatat ketika wawancara. Ia adalah seni 
dalam pengertian bahwa ia meliputi tantangan-tantangan kreatif seperti menulis 
skrip untuk program televisi, mengembangkan tata letak yang etis untuk iklan 
majalah atau menampilkan teras informasi yang memikat bagi sebuah kisah 
informasi. Ia adalah ilmu dalam pengertian bahwa ia meliputi prinsip-prinsip 
tertentu tentang bagaimana berlangsungnya komunikasi yang dapat dikukuhkan 
dan dipergunakan untuk membuat berbagai hal menjadi lebih baik (Efendy, 1996 : 
21).” 

 

Mengacu kepada pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi 
massa adalah penyebaran pesan dengan menggunakan media. Media dari komunikasi 
massa yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah film karena film adalah produk 
dari komunikasi massa. 

Menurut Himawan Pratista film, secara umum dapat dibagi atas dua unsur 
pembentuk yakni, unsur naratif dan unsur sinematik. Dua unsur tersebut saling 
berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk membentuk sebuah film.  Kedua 
unsur tersebut tidak bisa dipisahkan karena tidak bisa berdiri sendiri. Unsur naratif 
merupakan bahan (materi) yang akan diolah dan diproses, sedangkan unsur sinematik 
adalah cara (gaya) untuk memprosesnya. Unsur sinematik terbagi menjadi empat elemen 
yaitu mise-en-scene (segala hal yang berada di depan kamera), sinematografi, editing, dan 
suara (Pratista,2008:2). 

Jadi menurut pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian film 
adalah media komunikasi rekam gambar bergerak yang dapat diputar atau dipertunjukkan 
melalui alat mekanis ataupun elektonis. 

Film merupakan produk komunikasi massa karena memiliki cirri dari komunikasi 
massa dimana film merupakan media komunikasi yang bersifat satu arah. Film juga 
merupakan bagian dalam komunikasi massa karena pengaruh jangkaunya yang dapat 
diterima oleh khalayak dalam jumlah banyak. Seperti pengertian komunikasi massa yaitu 
: “Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada 
khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak meliputi seluruh 
penduduk atau semua orang yang membaca atau semua orang yag menonton televisi, 
agaknya ini berarti bahwa khalayak itu besar dan pada umumnya sedikit sukar untuk 
didefinisikan. Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh 
pemancar-pemancar yang audio ataupun visual.  
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Kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak segmen sosial, karena film 
memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya. Film memberikan dampak yang 
besar terhadap masyarakat, hubungan antara film dan masyarakat selalu dipahami secara 
linier, artinya film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan 
pesan (message) di baliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Kritik yang muncul 
terhadap perspektif ini didasarkan atas argumen bahwa film adalah potret dari kehidupan 
masyarakat (Irwanto dalam Sobur, 2004 : 127).  

3. Dakwah Islam 
Islam adalah agama ataupun mabda’ yang berbeda dengan yang lain. Dari segi 

wilayah ajarannya, Islam bukan saja agama yang mengurusi masalah ruhhiyah (spiritual), 
akan tetapi juga meliputi masalah politik. Atau dengan istilah lain, islam adalah akidah 
spiritual dan politik. Islam adalah ajaran yang mengatur urusan keakhiratan, seperti surge, 
neraka, pahala, siksa dan dosa, termasuk masalah ibadah, seperti sholat, zakat, haji, puasa 
dan jihad (Abdurrahman, 2004:17). 

Dakwah ibarat lentera kehidupan, yang memberikan cahaya dan menerangi hidup 
manusia dari nestapa kegelapan. Tatkala manusia dilanda kegersangan spiritual, dengan 
rapuhnya akhlak, maraknya korupsi, kolusi,dan manipulasi, dakwah diharapkan mampu 
memberi cahaya terang.  

Berbeda dengan komunikasi pada umumnya, komunikasi Islam mempunyai ciri 
khusus, yakni pesan-pesan yang ada dalam komunikasi tersebut bersumber dari Alqur’an 
dan hadis. Dengan sendirinya komunikasi Islam (Islami) terikat pada pesan khusus, yakni 
dakwah, karena Alqur’an adalah petunjuk bagi seisi alam dan juga merupakan (memuat) 
peringatan, warning dan reward  bagi manusia yang beriman dan berbuat baik (Surat Al 
Ashr) (Muis, 2001:66).   

Dengan demikian, secara etimologi pengertian dakwah itu merupakan suatu 
proses penyampain pesan – pesan tertentu yang berupa ajakan atau seruan, dengan tujuan 
agar orang lain memenuhi ajakan tersebut. 

Materi dakwah sebagai pesan dakwah merupakan isi ajakan, anjuran dan idea 
gerakan dalam rangka mencapai tujuan dakwah. Sebagai isi ajakan dan idea gerakan 
dimaksudkan agar manusia mau menerima dan memahami serta mengikuti ajaran 
tersebut, sehingga ajaran Islam ini benar-benar diketahui, difahami, dihayati dan 
selanjutnya diamalkan sebagai pedoman hidup dan kehidupannya. Pada dasarnya materi 
dakwah Islam tergantung pada tujuan dakwah yang ingin dicapai. Namun secara global 
dapatlah dikatakan bahwa materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi tiga hal pokok, 
yaitu : masalah ibadah,  masalah muamalah (hubungan antar sesama) dan  masalah budi 
pekerti (ahlakul karimah). 

a. Bidang Ibadah 
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Ibadah dalam arti sempit yaitu segala bentuk perintah dan larangan syariat 
yang mengatur hubungan seseorang muslim dengan Rabbnya saja, dan sedangkan 
secara umum yaitu ketaatan kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh 
laranganNya. Dalil dalam masalah ini adalah : “Tidaklah aku menciptakan jin dan 
manusia kecuali untuk beribadah kepadaKu” (QS Adz-Dzariyat 51:56) 

b. Bidang Muamallah. 
Muamalah  ialah aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia 

dengan kehidupannya, dapat kita temukan antara lain dalam Hukum Islam tentang 
makanan, minuman dan pakaian, mata pencaharian dan rezeki yang dihalalkan dan 
adapula yang diharamkan (Zuhdi,  1993:3) . 

Muamalah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas sebab dapat mengenai segala 
aspek kehidupan manusia. Misalnya bidang agama, politik, hukum, ekonomi, 
pendidikan, sosial budaya dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam 
surat An-Nahl ayat 89 : 

“Kami turunkan kepadamu Al-Qur’an untuk menerangkan segala sesuatu, 
untuk petunjuk dan rahmat serta berita gembira bagi orang-orang Islam.” 

Oleh sebab itu, tepatlah apa yang dikatakan Abul A’la al Maududi : “Islam is 
not a more collection of dogmas and rituals, it is a complete way of life”. (Islam 
bukan hanya kumpulan dogma dan ritual, tetapi suatu pandangan atau pedoman hidup 
yang lengkap) (Zuhdi, 1993:4). 

c. Bidang Ahlakul karimah. 
Masalah ahlak dalam pelaksanaan dakwah (sebagai materi dakwah) 

merupakan pelengkap saja, yakni untuk melengkapi keimanan dan keislaman 
seseorang. Meskipun ahlak ini berfungsi sebagai pelengkap, bukan berarti masalah 
ahlak kurang penting dibanding dengan masalah keimanan dan keislaman. Sebab 
Rosulullah sendiri pernah bersabda yang artinya : Aku (Muhammad) diutus oleh 
Allah di dunia ini hanya untuk menyempurnakan ahlak”.(H.R. Muslim). 

 
4. Dakwah sebagai proses komunikasi 

Dakwah juga termasuk komunikasi, dakwah merupakan sarana penyampaian 
ajaran Islam. Komunikasi itu dapat terjadi secara lisan maupun tulisan, dan juga terjadi 
secara massal maupun individual. Komunikasi juga dapat terjadi antar personal, secara 
face to face dan dapat juga melalui media. Media yang dipakai pun bermacam-macam. 
Ada media cetak, media elektronik maupun laiinnya. 
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METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis isi. Analisis ini 
merupakan analisis yang dirancang untuk menghasilkan perhitungan obyektif, terukur, 
dan teruji atas isi pesan yang nyata dan bersifat denotatif. 
Sedangkan definisi anlisis isi menurut Klaus Krippendorff : 

“Analisis isi dalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang 
dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya” 
(Krippendorf, 1993 : 15). 

DEFINISI OPERASIONAL 
 Definisi operasional variabel penelitian adalah sebagai berikut : 

a) Ibadah dalam arti sempit yaitu segala bentuk perintah dan larangan syariat yang 
mengatur hubungan seseorang muslim dengan Rabbnya saja, dan sedangkan secara 
umum yaitu ketaatan kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh 
laranganNya. Dalil dalam masalah ini adalah : 
“Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaKu” 
(QS Adz-Dzariyat 51:56) 

b) Muamalah adalah aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan 
kehidupannya. Muamalah mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, sebab dapat 
mengenai segala aspek kehidupan manusia (Zuhdi, 1993:3) 

 
 

c) Akhlakul kharimah (akhlak mulia) adalah sifat-sifat yang diperintahkan Allah kepada 
seorang muslim untuk dimiliki tatkala ia melaksanakan berbagai aktivitasnya. Akhlak 
mulia berarti seluruh perilaku umat manusia yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an 
dan Hadist yaitu adab sopan santun yang dicontohkan dan diajarkan Rasulullah 
Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia ketika beliau masih hidup 
(Abdullah, 2002:100). 

 
Hasil Analisis Data 

Berdasarkan hasil pengkodean yang dilakukan oleh dua orang pengkode maka 
hasilnya dimaksukkan rumus Holsty sebagai berikut. 

CR  = 
N2 N1

2M
+

 

  = 
12161264

1219 x 2
+
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  = 
2480
2438  

  = 0,98 
Dengan demikian maka diperoleh nilai keterhandalan untuk pengamatan diatas adalah 

0,98. Ambang penerimaan yang sering dipakai untuk uji reabilitas kategorisasi adalah 0,75. 
Karena persetujuan antara pengkoding (periset dan hakim) sudah melebihi 0,75, maka 
kategorisasi operasional sudah spesifik. Artinya kategorisasi yang dibuat sudah mencapai 
tingkat keterandalan atau keterpercayaan. 

Penelitian ini bermaksud menguraikan dan menganalisis kandungan pesan dakwah 
dalam film Emak Ingin Naik Haji yang telah didokumentasi sehingga dapat diperoleh 
jawaban atas rumusan masalah tersebut. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan 
menggunakan metode analisis isi dan unit analisis yang digunakan adalah scene dari film 
Emak Ingin Naik Haji. Sedangkan untuk satuan ukur peneliti menggunakan teknik frekuensi 
kemunculan kesepakatan kategori yang telah dibuat indikator kesepakatannya dalam struktur 
kategori. Kategori dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pesan dakwah, yaitu ibadah, 
muamallah, dan akhlakul karimah. 

Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan kandungan pesan dakwah pada 
setiap scene dalam film Emak Ingin Naik Haji bersama koder. Dengan perincian 63 scene 
yang mana dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Selanjutnya unit analisis tersebut 
dikumpulkan dalam lembar kerja (coding sheet) bersama dua koder yang telah ditunjuk. 
Pengkodingan dilakukan dengan cara menonton keseluruhan film dan kemudian dari film 
tersebut dimasukan dalam kategori, guna mengetahui kecenderungan tema. 

Dari 63 scene tersebut dilakukan pengkodingan ke dalam tiga kategori yang dungkap 
diatas. Dari pengkodingan antar penelliti, koder I dan koder II yang ditentukan, didapatkan 
CR adalah 0,98 atau 98%. Berdasarkan hasil uji reabilitas tersebut dapat diketahui 
kesepakatan para juri. Nilai kesepakatan yang dianggap reliabel adalah lebih dari 75% sudah 
cukup handal (Ritonga, 2004: 87). Maka kategori yang ditentukan yaitu ibadah, muamallah, 
dan akhlakul karimah sudah memenuhi syarat relibilitas dalam penelitian. 

Hasil pengkodingan kemudian dimasukkan dalam tabel induk untuk memudahkan 
melaporkan hasil laporan. Dari tabel induk tersebut, kemudian dibuat tabel frekuensi untuk 
mengetahui frekuensi kandungan pesan sosial dalam film Emak Ingin Naik Haji. 

Berikut ini disajikan analisis per-scene dari tiap-tiap kategori pesan dakwah dalam 
film Emak Ingin Naik Haji: 
1. Kategori Ibadah 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis isi. 
Untuk kategori ibadah dapat dilihat pada tabel dibawah ini; 

Tabel 3.3 
Kategori Ibadah 

Indikator Frekuensi  Prosentase (%) 
Sholat 5 waktu 6 9,8 
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Membaca Al-Qur'an 9 14,8 
Niat pergi haji 16 59,0 
Mencari nafkah 5 8,2 
Pernikahan 5 8,2 

Jumlah 41 100,0 
Sumber: Data diolah peneliti 

Pesan dakwah kategori ibadah pada data di atas dapat digambarkan dalam 
diagram berikut. 

 
 

Pesan Dakwah Kategori Ibadah 
Diagram menunjukkan bahwa untuk kategori ibadah indikattor sholat 5 waktu 

muncul 6 kali atau 9,8% dari 63 scene, indikator membaca Al Qur’an muncul 9 kali atau 
14,8% dari 63 scene, indikator membaca niat pergi haji muncul 16 kali atau 59% dari 63 
scene, dan indikator mencari nafkah serta pernikahan masing-masing muncul 5 kali atau 
8,2% dari 63 scene dari keseluruhan scene yang ada di film Emak Ingin Naik Haji. 

2. Muamalah 
Hasil analisis data untuk kategori muamalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini; 

Tabel 3.4 
Kategori Muamalah 

Indikator Frekuensi  Prosentase (%) 
Menolong sesame 15 47,4 
Jual-beli 8 26,3 
Utang-piutang 5 18,4 
Lembaga Islam 3 7,9 

Jumlah 31 100,0 
Sumber: Data diolah peneliti 

Pesan Dakwah Kategori Ibadah

9,8

14,8

59,0

8,2
8,2

Sholat 5 waktu
Membaca Al-Qur'an
Niat pergi haji
Mencari nafkah
Pernikahan
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Pesan dakwah kategori muamalah pada data di atas dapat digambarkan dalam 
diagram berikut. 

 
 

Pesan Dakwah Kategori Muamalah 
Diagram menunjukkan bahwa untuk kategori muamalah, indikattor menolong 

sesama muncul 15 kali atau 47,4% dari 63 scene, indikator jual beli muncul 8 kali atau 
26,3% dari 63 scene, indikator utang piutang muncul 5 kali atau 18,4% dari 63 scene, dan 
indikator pengembangan lembaga Islam muncul 3 kali atau 7,9% dari 63 scene dari 
keseluruhan scene yang ada di film Emak Ingin Naik Haji. 

3. Akhlakul Karimah  
Hasil analisis data untuk kategori akhlakul karimah dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini; 
Kategori Akhlakul Karimah 

Indikator Frekuensi  Prosentase (%) 
Berbakti kepada 
orang tua 

12 34,0 

Berikhtiar 7 29,8 
Kemuliaan hati 17 36,2 

Jumlah 36 100,0 
Sumber: Data diolah peneliti 

Pesan dakwah kategori akhlakul karimah pada data di atas dapat digambarkan 
dalam diagram berikut. 

Pesan Dakwah Kategori Muamalah

47,4

26,3

18,4

7,9

Menolong sesama
Jual-beli
Utang-piutang
Lembaga Islam
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Pesan Dakwah Kategori Akhlakul Karimah 

Diagram menunjukkan bahwa untuk kategori muamalah, indikattor berbakti 
kepada orang tua muncul 12 kali atau 349% dari 63 scene, indikator jual beli muncul 7 
kali atau 29,8% dari 63 scene, dan indikator kemuliaan hati muncul 12 kali atau 36,2% 
dari 63 scene dari keseluruhan scene yang ada di film Emak Ingin Naik Haji. 

 
 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Hasil analisis isi terhadap scene dari film Emak Ingin Naik Haji menunjukkan frekuensi 

kemunculan tiap kategori pesan dakwah yang telah dibuat indikator kesepakatannya, 
yaitu ibadah, muamallah, dan akhlakul karimah. Dari hasil analisis diperoleh 63 scene. 
Kemudian dari pengkodingan antar penelliti, koder I dan koder II yang ditentukan, 
didapatkan Coefficient Reliability (CR) adalah 0,98 atau 98%, nilai kesepakatan ini sudah 
dianggap reliabel karena lebih dari 75%. Artinya kategori yang sudah ditentukan yaitu 
ibadah, muamallah, dan akhlakul karimah sudah memenuhi syarat relibilitas. 

2. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hasil review per scene untuk kategori ibadah, 
frekuensi yang dominan adalah indikator niat pergi haji yang muncul 16 kali atau 44,3% 
dari 63 scene atau keseluruhan scene. Kemudian untuk kategori muamallah, indikator 
yang dominan adalah menolong sesama yang muncul sebanyak 18 kali atau 41,9% dari 
63 scene, sedangkan untuk kategori akhlak mulia, indikator yang dominan adalah 
kemuliaan hati yang muncul sebanyak 17 kali atau 36,2% dari 63 scene yang ada di film 
Emak Ingin Naik haji. Dari hasil analisis per scene diatas untuk keseluruhannya yaitu 
variabel ibadah muncul sebanyak 41 kali atau 41,8% dari seluruh scene yaitu 63 scene, 
kategori muamallah muncul 31 kali atau 26% dari 63 scene, dan katagori akhlakul 

Pesan Dakwah Kategori Akhlak

34,0

29,8

36,2 Berbakti kepada orang
tua
Berikhtiar

Kemuliaan hati
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kharimah muncul sebanyak 36 kali atau 32,2% dari keseluruhan scene yang ada di film 
Emak Ingin Naik Haji.  

Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka diberikan saran sebagai berikut: 

Bagi Komunikan (Masyarakat)  
Kepada masyarakat untuk memanfaatkan perkembangan media yang ada khususnya 
media film karena dapat dijadikan sarana dakwah.  
 

Bagi Komunikator ( Penulis, sastrawan, atau produser film)  
Sebagi penulis, sastrawan ataupun produser film diharapkan dapat berperan menjadi 
seorang da’i yang dapat mendakwahkan karyanya, selain sebagai tontonan juga mampu 
berperan sebagai tuntunan  yang dapat diteladani lewat karya yang sangat mendidik. 

Bagi Akademisi 
Bagi penelitian berikutnya, hasil penelitian ini dapat dikembangkan dan dilanjutkan ke 
aspek-aspek lainnya yang lebih sempurna untuk mengembangkan penelitian tentang film 
maupun komunikasi massa lainnya dalam mendidik masyarakat. Semoga penelitian ini 
dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya yang menggunakan objek yang sama 
tetapi dengan metode penelitian yang berbeda. 
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