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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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 
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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) 

 
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 
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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. Pada komunikasi isi 

pesannya umum bisa juga berupa ajaran agama, sementara orientasi pesannya 

adalah pada pencapaian tujuan dari komunikasi itu sendiri, yaitu munculnya 

efek dan hasil yang berupa perubahan pada sasaran. Sedangkan pada dakwah 

isi pesannya jelas berupa ajaran Islam dan orientasinya adalah penggunaan 

metode yang benar menurut ukuran Islam.          

(http://www.sarjanaku.com/2011/07/pengertian-dakwah-islami.html) 

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. 
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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 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. 

Dalam pandangan Dennis McQuail (1996:13), film berperan sebagai 

sarana baru yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang menyajikan 
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cerita, peristiwa, musik, drama, humor dan sajian teknis lainnya. Film sebagai 

salah satu media massa merupakan media hiburan yang sangat berpengaruh 

dibandingkan dengan keberadaan radio dan surat kabar. Hal ini dikarenakan 

kekuatan audio visual dalam film dapat mempengaruhi emosi penonton seperti 

menangis, tertawa, marah, sedih dan lain-lain. 

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. 

“Film-film Indonesia selama dua dekade ini (1980-an dan 1990-an) 
terpuruk sangat dalam. Insan film Indonesia seperti tak bisa berkutik 
menghadapi arus film impor. Masalah yang dihadapi sangatlah kompleks. 
Mulai dari persoalan dana, SDM, hingga kebijakan pemerintah.. Maka hal 
tersebut bisa menjadi suatu modal besar bagi para sineas dakwah dalam 
mengtransformasikan nilai keislaman pada media ini”. 
http://hiburan.kompasiana.com/film/2011/05/23/film-sebagai-media-dakwah/ 

 
Film merupakan media komunikasi yang efektif dalam 

mengkomunikasikan nilai-nilai kepada masyarakat sehingga prilaku penonton 

dapat berubah mengikuti apa yang disaksikannya dalam berbagai film yang 

disaksikannya. Melihat hal demikian film sangat memungkinkan sekali 

digunakan sebagai sarana penyampai syiar Islam kepada masyarakat luas. 
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Hadirnya film Emak Ingin Naik Haji menawarkan hal baru bagi dunia 

perfilman Indonesia, film yang bergenre religious ini merupakan sebuah 

langkah yang tepat dalam penyampaian pesan dakwah dengan merambah 

dunia seni khususnya perfilman mengingat masih sedikit film yang 

bertemakan dakwah. Dibuatnya film Emak Ingin Naik Hajibukan saja sekedar 

komersiil semata, karena film ini adalah adopsi dari novel yang berjudul sama 

yang 100% royalti dari buku Emak Ingin Naik Haji Alhamdulillah telah 

memberangkatkan Ustadz dan Ustadzah yang kurang mampu ke tanah suci, 

dan semoga kebaikan lain terus bergulir dari buku ini, dengan lebih banyaknya 

dukungan pembaca. 

(http://rumahbacaasmanadia.com/) 

Dan film ini memiliki motivasi untuk menyampaikan sebuah pesan 

kepada khalayak. Pesan itu dibuat mengingat banyaknya ibadah yang hanya 

digunakan sebagai cara untuk meningkatkan  prestise semata. Yang dimaksud 

dari prestise tersebut adalah bergengsi, berwibawa atau hak istimewa yang di 

miliki seseorang.Biasanya prestise dapat diperoleh dari jabatan yang dimiliki 

seseorang, dalam hal ini haji misalnya. 

Karena unsur-unsur yang sama dalam kehidupan sebenarnya itulah 

seakan-akan para penikmat film  menganggap bahwa film yang mereka lihat 

adalah nyata dan dapat dirasakan sesuai dengan keadaan mereka saat itu. 

Artinya film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan 

muatan pesan (Message) dibaliknya tanpa pernah berlaku sebaliknya (Sobur, 

2003:127). 
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Dijadikannya film Emak Ingin Naik Haji sebagai objek penelitian 

karena melihat realitas yang ada di Indonesia bahwa haji merupakan sebuah 

title yang diagung-agungkan,  namun tanpa didukung oleh tindakan atau 

perilaku yang nyata. Emak Ingin Naik Haji juga menampilkan sisi lain dalam 

beberapa keluarga. Didi Petet memerankan seorang pengusaha kapal ikan 

yang sukses, sekeluarga sholeh dan hampir tiap tahun pergi umrah atau haji, 

namun dengan mudah membatalkan niat pergi karena saudaranya yang 

seorang artis batal berangkat.Rupanya mereka semangat berangkat karena 

berada dalam rombongan artis. Potret lain terlihat dari seorang calon walikota 

yang akan pergi haji demi status. Gelar haji diyakini dapat mendongkrak 

popularitasnya meraih suara pemilihan terbanyak. 

Sesungguhnya ibadah Haji itu merupakan sebuah antithesis dari 

ketidakbertujuan, dan merupakan pemberontakan melawan nasib buruk yang 

dibimbing oleh kekuatan jahat. Dengan menunaikan ibadah haji engkau akan 

dapat melepaskan diri dari sebuah teka-teki yang kusut dan dapat sempurna 

mengamalkan rukun Islam. (Syariati, 2001:17).  Selain itu penulis ingin 

membuktikan bahwa dalam film tersebut terdapat beberapa aspek 

dakwah.Aspek dakwah tersebut yaitu Ibadah, Muamalah, dan Akhlak 

mulia.Akhlak yang baik disebut adab. Kata adab juga digunakan dalam arti 

etiket, yaitu tata cara sopan santun dalam masyarakat guna memelihara 

hubungan baik antar mereka. Sedangkan  Muamalah adalah hukum yang 

mengatur hubungan antara sesama manusia. Hubungan itu bisa terjadi dalam 

segala bidang, termasuk perekonomian. 



8 

Pada dasarnya, syariat Islam  mengandung ketentuan-ketentuan atau 

peraturan-peraturan tentang amaliah atau perbuatan manusia. Perbuatan 

manusia secara garis besar ada dua, yaitu perbuatan yang menyangkut 

hubungan manusia dengan Allah SWT  yang disebut ibadah dan hubungan 

manusia dengan sesamanya dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang 

disebut muamalah (www.artikelsahabat.com/pengertian-muamalah). 

Penelitian ini menggunakan tipe analisis isi dengan pendekatan 

kuantitatif, unit analisis dalam penelitian ini adalah jumlah frekuensi yang 

mengandung pesan dakwah dalam film Emak Ingin Naik Haji. Digunakannya 

analisis isi sabagai metode penelitian ini adalah karena analisis isi merupakan 

metode yang paling tepat untuk menghasilkan data secara kuantitatif, yaitu 

mendeskripsikan hasil penelusuran informasi ke fakta yang diolah menjadi 

data serta menghasilkan perhitungan obyektif, terukur dan teruji atas isi pesan 

yang nyata dan bersifat denotatif yang dalam penelitian ini pesan dakwah 

dalam film Emak Ingin Naik Haji (Rakhmat, 1998 : 24). 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah kecenderungan  pesan dakwah yang terkandung dalam 

film Emak Ingin Naik Haji? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 
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Untuk mengetahui kecenderungan pesan dakwah apa yang terdapat 

dalam Film Emak Ingin naik Haji. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis serta manfaat praktis dari dilakukannya penelitian ini 

adalah : 

1. Manfaat Teoritis : 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memperluas khazanah ilmu 

pengetahuan dalam wacana Islam bidang ilmu komunikasi, khususnya 

dalam analisis isi film dengan tinjauan kuantitatif. 

2. Manfaat Praktis : 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

pada mahasiswa dan pihak lain dalam meneliti film dan juga mampu 

menjadi refrensi pertimbangan bagi masyarakat dalam menjalankan 

kehidupan beragama lewat nilai-nilai yang terkandung pada film dalam 

penelitian ini. 

 

E. Kerangka 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” 
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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. 

“Komunikasi adalah penyampaian pesan dari seorang (atau suatu 

lembaga) kepada seseorang (sekelompok orang) lainnya, baik secara 

langsung (tatap muka) maupun melalui media seperti surat (selebaran), 

surat kabar, majalah, radio, atau televisi” (Winarni, 2003 : 2). 

Namun komunikasi tidak sekedar penyampaian pesan ataupun 

saling tukar menukar pesan melainkan juga sebuah kegiatan dimana 

penyampaian pesan berusaha untuk merubah pendapat dan perilaku orang 

lain. Seperti yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers : 

“Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber 
kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah 
tingkah laku mereka”(Cangara, 2006:19). 
Hal ini diperkuat dan dikembangkan oleh Rogers bersama D. 

Lawrence Kincaid : 

“Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih 
membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu 
sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling 
pengertian yang mendalam” (Cangara, 2006:19). 
Mengacu pendapat-pendapat diatas tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa pengertian komunikasi adalah suatu proses pertukaran 

pesan yang bersifat timbal balik (feed back) antara komunikator dengan 
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komunikan yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pendapat dan 

mengubah sikap dan perilaku komunikan sebagai penerima pesan. 

Pesan dalam komunikasi sendiri adalah isi dari sebuah tindakan 

dalam komunikasi (Gamble adn Gamble, 2005 : 15). Dari pengertian 

diatas disimpulkan komunikasi sebagai proses transmisi pesan adalah 

penyampaian pesan dari komunikator, baik secara langsung maupun 

melalui media kepada komunikan, yang memiliki tujuan mempengaruhi 

tingkah laku atau pendapat komunikan. 

Menurut Jay Black dan Frederick C. Whitney (1988) disebutkan, 

bahwa komunikasi massa adalah sebuah proses dimana pesan-pesan yang 

diproduksi secara massal/tidak sedikit itu disebarkan kepada massa 

penerima pesan yang luas, anonim dam heterogen. 

Sedangkan definisi komunikasi massa yang di kemukakan Michael 

W Gamble dan Teori Kwal Gamble, berpendapat sesuatu yang dapat di 

definisikan sebagai komunikasi massa jika mencakup; 

a. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan 

modern untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat 

kepada khalayak yang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui 

media modern pula antara lain surat kabar, televisi, film, internet atau 

gabungan diantara media tersebut. 

b. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-

pesannya bermaksud mencoba berbagai pengertian dengan jutaan 

orang yang tidak saling kenal atau mengetahui satu sama lain. 



12 

Anonimitas audience dalam komunikasi massa inilah yang 

membedakan pula dengan jenis komunikasi yang lain. Bahkan 

pengirim dan penerima pesan tidak mengenal satu sama lain. 

c. Pesan adalah publik. Artinya bahwa pesan-pesan ini bisa didapatkan 

dan diterimah oleh banyak orang. Karena itu, diartikan milik publik. 

d. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal 

seperti jaringan, ikatan atau perkumpulan. Dengan kata lain 

komukatornya tidak berasal dari seseorang, tetapi lembaga. Lembaga 

ini pun biasanya berorientasi pada keuntungan bukan organsasi suka 

rela atau nirlaba. 

e. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (pentapis informasi). 

Artinya, pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol 

oleh sejumlah individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan 

lewat media massa. Ini berbeda dengan komunikasi antar pribadi, 

kelompok atau publik, dimana yang mengontrol tidak oleh sejumlah 

individu. Beberapa individu dalam komunikasi massa itu ikut 

berperan dalam membatasi, memperluas pesan yang disiarkan. 

Contoh adalah seorang reporter, editor film, penjaga rublik dan 

lembaga sensor lain dalam media itu bisa berfungsi sebagai 

gatekeeper. 

f. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. Kalau dalam 

jenis komunikai lain, umpan balik bisa bersifat langsung. Misalnya, 

dalam komunikasi antar personal. Dalm komunikasi ini umpan balik 
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langsung dilakukan, tetapi komunikasi yang dilakukan lewat surat 

kabar, televisi, film dan lainnya tidak bisa langsung dilakukan alias 

tertunda (delayed). 

Dengan demikian, media massa adalah alat-alat dalam komunikasi 

massa yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada 

audien yang luas dan heterogen.(Nurudin, 2003:6-7). 

Untuk memahami pengertian komunikasi sehingga dapat 

dilaksanakan secara efektif, para pakar komunikasi seringkali 

menggunakan paradigm yang dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam 

karyanya, The Structure and Function of Communication in Society. 

Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan 

komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut: Who Says What In 

What Channel To Whom With What Effect? (Siapa mengatakan apa kepada 

siapa dengan efek apa). Untuk menetapkan strategi komunikasi, maka 

Encoder menerjemahkan pesan ke dalam bentuk yang dapat 

dikomunikasikan bentuk yang secara tidak langsung diinterpretasikan 

kepada panca indera. 

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. 
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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: 

“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. 

Film adalah  gerakan atau lebih tepat lagi gambar yang bergerak. 

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan gambar 

hidup, dan memang gerakan itulah yang merupakan unsur pemberi hidup 
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kepada suatu gambar yang betapapun sempurnanya  teknik dipergunakan, 

belum mendekati kenyataan hidup sehari-hari, sebagai dampak dari film. 

Seperti kita ketahui bahwa film merupakan sebuah alat untuk 

menyampaikan pesan yang efektif dalam mempengaruhi khalayak dengan 

pesan-pesan yang disampaikan.Film selalu mempengaruhi dan membentuk 

masyarakat melalui muatan pesan-pesannya (Sobur ,2003:127). Tema-

tema yang diangkat didalam film menghasilkan sebuah nilai-nilai yang 

biasanya didapatkan dalam sebuah pencarian yang panjang tentang 

pengalaman hidup, realitas sosial, serta daya karya imajinatif dari sang 

pembuatnya dengan tujuan dalam rangka memasuki ruang kosong 

khalayak tentang sesuatu yang belum diketahuinya sama sekali sehingga 

tujuan yang ingin dicapainyapun sangat tergantung pada seberapa antusias 

khalayak terhadap tema-tema yang diangkat didalam film tersebut. 

Menurut Onong Uch Efendy (1984:82) dalam kamus komunikasi, 

pengertian film yaitu : 

a. Bahan tipis dan bening berbentuk carik yang dilapisi emuisi, yang 

peka cahaya untuk merekam gambar dari suatu obyek kamera. 

b. Media komunikasi yang bersifat visual atau audio visual untuk 

menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul 

di suatu tempat tertentu. 

Dalam pengertian film diatas, film dilihat dan medianya, yaitu film 

sebagai alat dari bahan seluloid yang berguna untuk merekam gambar 

negatif dari kamera. Film juga dilihat sebagai media komunikasi yang 
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dapat dilihat dan didengar melalui rekaman gambar dan suara yang 

dipancarkan melalui layar dan berfungsi sebagai menyampaikan pesan 

bagi sekelompok orang yang berkumpul disuatu tempat tertentu. 

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). 

Dalam Undang-undang Perfilman Indonesia No. 6 tahun 1992, Bab 

I, Pasal 1, film adalah : 

“Karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi 
massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi 
dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video atau 
bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam bentuk, jenis, 
ukuran, melalui kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya atau 
tanpa suara yang dapatdipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan 
sistem proyeksi mekanik, elektronik dan atau lainnya”. 
 
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 
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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. Komunikasi massa akan lebih mudah 

dan lebih logis bila didefinisikan menurut bentuknya : Televisi, radio, 

surat kabar, majalah film, buku dan pita” (Devito dalam Effendy, 2001:21) 

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).  

Film sendiri merupakan produk dari komunikasi massa karena film 

memiliki ciri-ciri dari komunikasi massa seperti yang telah dijabarkan 

sebelumnya diatas, yang pertama, adalah komunikasi yang terjadi 
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berlangsung satu arah. Maksud dari satu arah disini adalah pesan yang 

disampaikan film kepada audiens, tidak medapat feedback langsung 

ataupun arus balik atau respon langsung dari audiens terhadap pesan yang 

disampaikan film tersebut. Kedua, film, terutama film yang bersifat 

industri, diproduksi oleh suatu organisasi, lembaga, institusi ataupun 

industri perfilman yang merupakan suatu lembaga. Ketiga, film dapat 

dinikmati semua orang karena tidak ditujukan kepada seseorang, 

kelompok ataupun golongan tertentu. Terakhir, film memiliki sifat 

keserempakan dan bersifat heterogen sebagaimana ciri-ciri komunikasi 

massa. 

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.  
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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).   

 Pengertian dakwah dalam  bahasa nampaknya para ahli sepakat 

bahwa dakwah berasal dari bahasa arab, yakni dari kata : (fiil madhi), yang 

berarti: memanggil, menamakan, mengundang, menyeru, mengajak, 

mendo’akan yang terkandung didalamnya artinya menyampaikan kepada 

orang lain untuk mencapai tujuan tertentu (Bakry, 1996:105). Kata ini 

berasal dari fi’il (kata kerja) “da’a-yad’u”, artinya memanggil, mengajak, 

menyeru untuk mencapai tujuan tertentu (Kafie, 1993:29). Kata tersebut 

dapat dijumpai dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 125 yang memiliki 

arti: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan- Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang 

yang mendapat petunjuk." (Dep.Ag. RI, 1993: 421).  

Dengan demikian, secara etimologi pengertian dakwah itu 

merupakan suatu proses penyampain pesan – pesan tertentu yang berupa 
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ajakan atau seruan, dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan 

tersebut. 

 Sedangkan pengertian dakwah menurut istilah menurut Toha 

Yahya Oemar adalah dapat ditinjau secara umum dan secara khusus. 

Pengertian secara umum adalah, suatu ilmu pengetahuan yang berisikan 

cara-cara, tuntunan, bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia 

untuk menyetujui, melaksanakan suatu ideologi, pendapat dan pekerjaan 

tertentu. Dan secara khusus adalah, mengajak manusia dengan cara 

bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk 

kemaslahatan dan kebahagiaan baik kebahagiaan dunia dan di akherat 

kelak  (Lubis, 1993:17). 

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), dan  

a. Bidang Ibadah 



21 

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 
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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. 

Cara penyampaian komunikasinya pun juga bisa bermacam-macam 

pula, bisa langsung maupun tak langsung, yang langsung melalui forum-

forum pengajian, dialog, integrasi sosial, jamaah, silaturrahmi dan lain-

lain. Yang tidak langsung yaitu melalui media cetak maupun media 
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elektronik misalnya melalui film, talk show, sinetron dan lain sebagainya 

(Dermawan, 2002:28). 

Dalam komunikasi itu selain terjadi transformasi biasanya diikuti 

proses internalisasi iman dan islam, pengamalan, pentradisian, ajaran dan 

nilai-nilai Islam serta perubahan keyakinan, sikap dan perilaku manusia. 

Perubahan keyakinan sikap dan perilaku itu terjadi setelah ada proses 

komunikasi dan transformasi ajarn dan nilai-nilai Islam itu (Dermawan, 

2002:28). 

Menurut Hafidz Abdurrahman, dalam buku diskursus Islam politik 

dan spiritual, bahwa tujuan dakwah yaitu untuk mengubah keadaan yang 

tidak Islami agar bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT 

(Abdurrahman, 2002:247). Adapun secara detail tujuan tersebut bisa 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Menyerukan kepada orang kafir agar memeluk Islam 

b. Menyerukan kepada orang Islam agar menerapkan hukum Islam secara 

total 

c. Menegakkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran, yang meliputi 

semua bentuk kemakrufan dan semua bentuk kemungkaran, baik 

kemungkaran yang dilakukan oleh pribadi, kelompok maupun Negara. 

Juga meliputi kemakrufan yang diserukan kepada pribadi, kelompok 

maupun Negara. 
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Dari definisi-definisi tersebut, meskipun terdapat perbedaan dalam 

perumusan, tetapi apabila diperbandingkan satu sama lain, dapat diambil 

kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut : 

a. Dakwah itu adalah merupakan proses penyelenggaraan suatu usaha 

atau aktivitas yang dilakukan dengan sadar dan sengaja. 

Usaha yang diselenggarakan itu adalah berupa : 

1) Mengajak orang untuk beriman dan mentaati Allah SWT atau 

memeluk Islam, 

2) Amar ma’ruf, perbaikan dan pembangunan masyarakat (ishlah) 

b. Proses penyelenggaraan usaha tersebut dilakukan untuk mencapai 

tujuan tertentu, yakni kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang 

diridlai oleh Allah SWT. 

Tujuan dakwah dalam arti luas yaitu mempertemukan kembali 

fitrah manusia dengan agama atau menyadarkan manusia supaya mengakui 

kebenaran Islam dan mau mengamalkan ajaran Islam supaya menjadi 

orang baik. Jadi tujuan berdakwah itu bukan mencari dan memperbanyak 

pengikut, tetapi untuk menyelamatkan dan menolong sesama manusia 

(Dermawan, 2002: 9) 

5. Analisis Isi 

Metode ini sangat terkenal dikalangan peneliti media massa, karena 

metode analisis isi lebih efisien untuk menyelidiki isi dari media seperti 

jumlah dan jenis iklan dalam siaran atau media cetak, mempelajari 
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propaganda di surat kabar dan radio, dan meneliti potret kehidupan dalam 

film. 

Beberapa definisi dari analisis isi muncul dari ahli komunikasi. 

Walizer dan Wiener (1978) mengartikannya sebagai sebuah prosedur 

sistematik untuk menguji isi dari informasi yang telah terekam, 

Krippendorf (1980) mendefinisikannya sebagai sebuah teknik penelitian 

untuk membentuk pedoman yang valid dan dapat ditiru (replicable) dari 

data hingga pada konteksnya. Kerlinger (1986) mengatakan bahwa analisis 

isi adalah sebuah metode studi dan analisis komunikasi dalam suatu cara 

yang sisitematik, objektif, dan kuantitatif dalam rangka mengukur variabel 

(Wimmick dan Dominick, 1991:157). 

Suatu alat ilmu pengetahuan harus handal (reliable), terutama 

ketika penelitian lain, dalam waktu dan barangkali keadaan yang berbeda, 

menerapkan teknik yang sama, maka hasilnya harus sama. Ini adalah 

tuntutan agar analisis isi replicable(Krippendorf, 1991:15). 

 

F. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak dari kejadian-kejadian, keadaan, kelompok 

atau individu-individu tertentu. Hal-hal tersebutlah yang akan menjadi pusat 

penelitian perhatian ilmu sosial (Efendy, 1989 : 33). Jadi, definisi konsep juga 

memiliki arti apa adanya dasar-dasar konsep yang jelas bagi unsure-unsur 

masalah yang akan diteliti. Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah: 



26 

1. Muhammad Natsir, dalam tulisannya yang berjudul “Fungsi Da’wah Islam 

dalam rangka Perjuangan” mendefinisikan dakwah sebagai : “Usaha-usaha 

menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh 

umat konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia 

ini, yang meliputi Ibadah, Amar ma’ruf nahyi munkar, dengan berbagai 

macam media dan cara yang diperbolehkan akhlak dan membimbing 

pengalamannya dalam hal Muamallah, perikehidupan perseorangan, 

perikehidupan berumah tangga, bermasyarakat dan bernegara, ( Shaleh, 

1977:19 )Kategori dakwah : 

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 
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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). 

2. Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-

inferensin yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan 

memperhatikan konteksnya (Krippendorff, 1993 : 15). Analisis isi 

digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang 

disampaikan dalam bentuk lambang. Analisis isi dapat digunakan untuk 

menganalisis semua bentuk komunikasi; surat kabar, buku, puisi, lagu, 

cerita rakyat, lukisan, pidato, surat, peraturan, undung-undang, musik, 

teater, film, dan sebagainya (Rakhmat, 2005 : 89). 
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G. Matrik 
Kerangka Teori 

 
Dakwah (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)  

 

 

Menurut Hafidz Abdurrahman, dalam buku 
diskursus Islam politik dan spiritual, bahwa 
tujuan dakwah yaitu untuk mengubah keadaan 
yang tidak Islami agar bisa mendekatkan diri 
kepada Allah SWT. Adapun secara detail 
tujuan tersebut bisa diuraikan sebagai berikut : 

1) Menyerukan kepada orang kafir agar 
memeluk Islam 

2) Menyerukan kepada orang Islam agar 
menerapkan hukum Islam secara total 

 3)Menegakkan kemakrufan dan mencegah 
kemungkaran, yang meliputi semua 
bentuk kemakrufan dan semua bentuk 
kemungkaran, baik kemungkaran yang 
dilakukan oleh pribadi, kelompok 
maupun Negara. Juga meliputi 
kemakrufan yang diserukan kepada 
pribadi, kelompok maupun Negara.

 

Definisi Konseptual 

Muhammad Natsir, dalam tulisannya yang berjudul “Fungsi Da’wah Islam dalam 

rangka Perjuangan” mendefinisikan dakwah sebagai : “Usaha-usaha menyerukan dan 

menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat konsepsi Islam tentang 

pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, yang meliputi Ibadah, Amar ma’ruf 

nahyi munkar, dengan berbagai macam media dan cara yang diperbolehkan akhlak dan 

membimbing pengalamannya dalam hal Muamallah, perikehidupan perseorangan, 

perikehidupan berumah tangga, bermasyarakat dan bernegara, serta pembinaan akhlak yang 

mulia ( Shaleh, 1977:19 ). 

 

Menurut Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyah, dakwah adalah mengajak seorang 
agar beriman kepada Alloh SWT dan 
kepada apa yang dibawa oleh para Rosul-
Nya dengan cara membenarkan apa yang 
mereka beritakan dan mengikuti apa yang 
mereka perintahkan. 

Pengertian secara umum adalah, 
suatu ilmu pengetahuan yang berisikan 
cara-cara, tuntunan, bagaimana seharusnya 
menarik perhatian manusia untuk 
menyetujui, melaksanakan suatu ideologi, 
pendapat dan pekerjaan tertentu. Dan secara 
khusus adalah, mengajak manusia dengan 
cara bijaksana kepada jalan yang benar 
sesuai dengan perintah Tuhan untuk 
kemaslahatan dan kebahagiaan baik 
kebahagiaan dunia dan di akherat kelak  
(Lubis, 1993:17). 
 



 

Definisi Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibadah :  Muamallah : 
Akhlakul Kharimah/ Mulia: 

Menunaikan 
sholat lima 

waktu 

Membaca 
Al-qur’an 

Niat 
pergi haji 

Mencari 

nafkah 

Menolong 
Sesama 

Jual beli Lembaga 
Islam 

Pernikahan

Utang 
Piutang 

Berbakti pada 
orang tua 

Berikhtiar  Kemuliaan 
Hati 
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H.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif  yaitu jenis 

penelitian yang mendeskripsikan hasil penelusuran informasi ke fakta 

yang diolah menjadi data, dengan tujuan menggambarkan sistematika 

fakta atau karakteristik secarab faktual dan seksama (Rakhmat, 1998:24). 

2. Metode Penelitian 

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). 

 
Analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus untuk memproses 

data ilmiah. Sebagaimana teknik penelitian, ia bertujuan memberikan 

pengetahuan, membukan wawasan baru menyajikan fakta dan panduan 

praktis pelaksanaannya. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis 

berbagai bentuk media komunikasi lainnya, seperti yang dimaksud dalam 

pengertian analisis isi menurut Walizer & Wienir : 

“Analisis isi adalah setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk 
mengkaji inormasi terekam. Datanya bisa berupa dokumen-
dokumen tertulis film-film, rekaman-rekaman audil, sajian-sajian 
video atau jenis media komunikasi lainnya”. (Walizer & Wienir, 
1978 : 98). 
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3. Unit Analisis Penelitian 

Unit analisis penelitian adalah upaya untuk menetapkan gambaran 

bentuk pesan yang akan diteliti. Terhadap unit analisis ini perlu ditentukan 

kategorinya dan sifat inilah yang akan dihitung, sehingga kuantifikasi atas 

pesan sebenarnya dilakukan kategori ini (Siregar, 1996 : 17). 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kecenderungan 

dakwah yang muncul dalam film dengan kategori penelitian seperti yang 

ada dalam tabel dibawah ini. Dipilihnya kategori tersebut karena 

berdasarkan pengertiannya dianggap paling tepat untuk digunakan dalam 

analisis isi dan dapat mengindarkan subyektivitas penelitian dalam 

memakai pesan yang akan diteliti. Kategori unit analisis dan operasional 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Semua penelitian memiliki definisi operasional yaitu sebagai skala 

pengukuran penelitian untuk bisa diteliti dengan variabel tertentu. Berikut 

table definisi operasional dalam penelitian ini. 

Tabel. I 

Unit Analisis Penelitian : 

Variabel Dimensi Operasionalisasi 

Ibadah 1. Membaca Al-qur’an 

 

 

2. Mencari nafkah 

 

1. Menyerukan ayat 

atau surat-surat 

dalam Al-qur’an. 

2. Usaha untuk 

memenuhi 
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3. Niat pergi haji 

 

 

4. Menunaikan sholat 

 

 

 

5. Pernikahan 

 

kebutuhan hidup. 

3. Panggilan untuk 

melaksanakan 

pergi haji. 

4. Mengerjakan 

kewajiban atau 

panggilan dari 

Sang Pencipta. 

5. Bertemunya dua 

insan yang saling 

mencintai dalam 

ikatan yang syar’i. 

Muamalah 1. Tolong-menolong 

 

 

 

2. Jual beli 

 

 

 

 

 

 

1. Suatu kegiatan 

untuk 

meringankan 

beban seseorang. 

2. Suatu transaksi 

pertukaran barang 

yang dilakukan 

dua orang atau 

lebih atau oleh 

suatu badan usaha 

untuk memperoleh 
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3. Lembaga Islam. 

 

 

 

 

 

4. Utang Piutang 

sesuatu yang 

diinginkan. 

3. Suatu bentuk 

perlembagaan 

dengan landasan 

islam yang dapat 

mengakomodasi 

kepentingan umat. 

4. Pinjam meminjam 

uang dengan 

ketentuan yang 

bersyarat oleh 

pihak yang 

bersangkutan. 

Akhlahkul 

Kharimah 

1. Berbakti pada orang 

tua. 

 

 

 

 

2. Berikhtiar 

 

 

1. Kewajiban untuk 

tunduk dan bakti 

serta kasih sayang 

seorang anak 

kepada kedua 

orang tuanya. 

2. Usaha yang telah 

diusahakan 

dengan segenap 
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3. Kemuliaan hati 

jiwa dan raga 

sehingga hasil 

akhirnya tetap 

pada Sang 

Pencipta. 

3. Merupakan sebuah 

amalan shaleh 

yang bersumber 

dari niatan 

seseorang ketika 

melakukan suatu 

perbuatan. 

 

4. Sumber Data 

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data yang 

relevan dan objektif dalam proses pengumpulan data. Adapun dalam 

penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu : 

a. Dokumentasi untuk pencarian data primer. Data primer merupakan 

data utama dalam penelitian ini. Data primer diambil dari data-data 

yang terdokumentasi dari keseluruhan populasi dari media yang 

diteliti, yaitu Film Emak Ingin Naik Haji, sehingga memudahkan 

dalam proses pencatatan scene yang mengandung kecenderungan 

dakwah yang terdapat dalam film tersebut. 
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b. Studi kepustakaan adalah penggalian teori untuk mengumpulkan data 

yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Studi pustaka adalah 

elemen penting dalam penelitian, tanpa adanya literature pendukung 

maka data akan sulit diperoleh. Studi pustaka diperoleh dari buku, 

makalah, majalah, internet, serta sumber-sumber lain. 

5. Realibilitas 

Tes reliabilitas digunakan untuk menguji kebenaran data yang 

diperoleh, juga untuk mengetahui tingkat konsistensi pengukuran data, 

apakah kategori yang dibuat sudah sesuai operasional dan untuk 

obyektivitas penelititan. Tes reliabilitas dilakukan oleh dua koder, yaitu 

peneliti sendiri dan pengkoder lain yang dimaksudkan sebagai 

perbandingan hasil perhitungan data penelitian sehingga kebenarannya 

terjaga. Dalam penelitian ini yang menjadi pengkoder ke-2 adalah Shoqib 

Angriawan, seorang mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta angkatan 2008. Pemilihan ini berdasarkan latar 

belakang pendidikan Ilmu komunikasi yang ditekuni serta kapabilitas yang 

dimilikinya. Pengkoder ke-2 memiliki minat atau ketertarikan yang kuat di 

bidang komunikasi terutama film bergenre religius dan juga pernah 

menjadi pemimpin redaksi koran pabelan lembaga pers mahasiswa (LPM) 

Pabelan pada kepengurusan 2011   Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Selain itu dia juga pernah menjabat menjadi Ketua Bidang Dakwah 

Remaja Masjid An-nur Giringan Kartasura 2009-2010, dan pengisi 

pengajian ibu-ibu di daerahnya. 
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Data yang diperoleh dari kedua pengkoder akan dihitung dengan 

menggunakan rumus Holsti : 

2M 
CR = 

N1 + N2 
 

Keterangan : 

CR : Coefficient Reliability (Koefisien Reliabilitas) 

M : Jumlah pernyataan yang disetujui dua orang pengkode 

N1 + N2 : Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode 

Hasil tes uji releabilitas yang mencapai antara 70% - 80 % menurut 

Laswell, sudah cukup handal dianggap sebagai presentase atau 

kesesuaian yang layak meski belum ada kesepakatan mengenai standart 

angka reliabilitas (Ritonga, 2004:87).   

6. Generalisasi 

Kesimpulan diambil berdasarkan frekuensi dan persentase atas 

hasil data-data yang telah diteliti. Klaus Krippendorf mengatakan bentuk 

respresentasi data paling umum yang pada pokoknya membantu 

meringkaskan fungsi analisis, berkaitan dengan frekuensi adalah frekuensi 

absolut seperti jumlah kejadian yang ditemukan dalam sampel 

(Krippendorf, 1993 : 168). Dengan demikian frekuensi tertinggi menjadi 

pertimbangan utama untuk menarik kesimpulan. 


