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Studi ini berusaha menganalisis tentang frekuensi dakwah Islam yang terdapat pada 

film Sang Pencerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kecenderungan pesan 
dakwah Islam apa saja yang terdapat dalam film Sang Pencerah dan apakah jenis pesan 
dakwah Islam yang dominan tervisualisasi dalam film Sang Pencerah. 

Metode penelitian yang digunakan analisis isi dengan pendekatan kuantitatif 
menggunakan analisis isi. Data dalam penelitian ini didapat melalui film Sang Pencerah 
sebagai objeknya dan kategori dakwah Islam yang meliputi Aqidah, Ibadah, Muamalah, dan 
Akhlaq. Serta mencari data dari berbagai buku-buku, internet, dan lain sebagainya. Melalui 
gabungan scene-scene terpilih dan data-data tertulis,  peneliti melakukan analisis dengan 
menggunakan scene yang terpilih yang terdapat dalam film “Sang Pencerah”.  

 Hasil peneltian menunjukkan bahwa hasil review per scene untuk kategori akidah, 
indikator yang dominan adalah menolak sesajian yang muncul 7 kali atau 70% dari 60 scene. 
Kemudian untuk kategori ibadah indikator yang dominan adalah menyampaikan syiar Islam 
yang muncul 5 kali atau 31,25%  dari 60 scene atau keseluruhan scene, untuk kategori 
muamalah indikator yang dominan  adalah mendirikan Muhammadiyah yang muncul 4 kali 
atau 44,4% dari 60 scene, dan untuk kategori akhlak indikator dominan adalah tabah 
menghadapi cobaan atau musibah yang muncul 5 kali atau 31,25% dari kesluruhan scene 
yang ada dalam film Sang Pencerah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
kecenderungan tema yang ada dalam film Sang Pencerah adalah pesan dakwah untuk 
memujudkan ajaran agama Islam sesuai dengan kai’dahnya berdasarkan pedoman Al-Qur’an 
dan hadist 
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G. Pendahuluan 
1. Latar Belakang 
 

Sekarang ini media massa merupakan alat kebutuhan pokok manusia hal ini terbukti 

bahwa keberadaanya tidak dapat terpisahkan dari rutinitas manusia itu sendiri. Dari media 

massa manusia memperoleh informasi apa saja yang ingin diketahuinya, bahkan 

memberikan hiburan untuk melepas penat setelah menjalani rutinitas kehidupan 

kesehariannya. Begitu pentingnya keberadaan media massa ditengah masyarakat, 

menjadikannya tumbuh seiring dengan perkembangan jaman dan perkembangan 

teknologi komunikasi itu sendiri. Media massa yang berkembang dan yang menjadi trend 

pilihan masyarakat sekarang ini meliputi televisi, film, internet, surat kabar, majalah, 

radio, dan sebagainya. 

Salah satu perkembangan media massa yang memberikan hiburan              

kemudian dikemas secara dinamis seiring perkembangan jaman adalah film. Film adalah 

gambar hidup juga sering disebut movie,  film secara kolektif merupakan media visual 

yang bergerak dengan gambar, simbol, dan tanda-tanda visual (Onong, 2001: 17).  

Sebagian besar penggunaan media dapat menjadi kegiatan sosial atau tidak 

tergantung pilihan seseorang, tergantung pada sumber-sumber di kehidupan nyata yang 

kita miliki (berhubungan dengan uang, mobilitas, teman yang tersedia, dan kontak sosial). 

Dengan memberikan subsitusi bagi kontak sosial di ‘kehidupan nyata’ yang mungkin saja 

tidak tersedia, terutama dalam kehidupan perkotaan modern, media (film) sering kali 

membantu untuk mengurangi kesepian dan stress karena isolasi (McQuails, 2011: 189). 

Film termasuk komunikasi massa, sistem komunikasi massa Islam adalah 

menyampaikan informasi kepada pendengar, pemirsa atau pembaca tentang perintah dan 

larangan Allah SWT.  (Al-Qur’an dan Hadis Nabi). Pada dasarnya agama sebagai kaidah 



dan sebagai perilaku adalah pesan (informasi) kepada warganya agar berperilaku sesuai 

dengan perintah atau larangan Tuhan (Muis, 2006: 5). 

Sebagai pemeluk agama Islam dakwah menjadi suatu keharusan dalam mengemban 

agama Islam. Kaum muslimin wajib mengubah keadaan mereka tatkala kekufuran 

merajalela. Dakwah merupakan ajakan, untuk mengajak manusia manusia ke jalan Allah 

agar selamat dunia dan akhirat (Mubarok, 17: 2001). 

Dakwah, baik sebagai gagasan maupun sebagai kegiatan, sangat terkait dengan 

ajaran amar ma’ruf nahi munkar (menyuruh untuk mengerjakan kebaikan dan kebajikan 

dan melarang atau mencegah untuk melakukan keburukan atau kemungkaran). Dakwah 

adalah amar ma’aruf nahi munkar merupakan kewajiban bagi umat Islam, hal tersebut 

terdapat dalam Al-Qur’an:  

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

 

Dakwah ibarat lentera kehidupan, yang memberi cahaya dan menerangi hidup 

manusia dari nestapa kegelapan. Tatkala manusia dilanda kegersangan spiritual, dengan 

rapuhnya akhlak, sehingga agama Islam melenceng dari kai’dah-kai’dahnya dengan 

demikian dakwah diharapkan mampu memberi cahaya terang maraknya berbagai 

kemusyrikan, kerusuhan, kecurangan, dan sederet tindakan tercela lainnya dapat dicegah 

atau diminimalisir dengan dakwah Islam  (Hamdan, 2001: 3).  

Dakwah sebagai ide dan gerakan yang menekankan prinsip amar ma’ruf nahi 

mungkar dapat memasuki wilayah spektrum kegiatan manusia yang sangat luas dan 

kompleks seperti bidang keimanan. Dakwah memiliki peran penting guna menemukan 

kembali fitrah manusia sebagai mahkluk ciptaan Allah Swt. Dakwah yang baik bukanlah 



dakwah yang bersifat menggurui melainkan bagaimana pesan yang terkandung dalam Al-

Quran melalui dakwah dapat menggugah kesadaran dan menggerakkan partisipasi 

khalayak pendengarnya (Daulay, 2001: 5).   

Salah satu film yang mengangkat tema dakwah adalah film Sang Pencerah. Film ini 

diproduksi tahun 2010 produser  Raam Punjabi, produksi Mvp Pictures dan disutradarai 

oleh Hanung Bramantyo. Film berdurasi 1 jam 55 menit ini mengangkat tema cerita 

tentang agama Islam yang melenceng dari kai’dah-ka’idahnya. Dalam film tersebut 

banyak sekali aroma kekentalan agamanya terutama Islam yang menjadi agama yang 

paling banyak dipeluk oleh masyarakat. Namun agama yang dianut oleh masyarakat 

terutama Islam ini masih banyak yang aneh dan sarat dengan kemusyrikan.  

Dakwah merupakan amar ma’ruf nahi munkar hal itu merupakan perjuangan di 

jalan Allah dan mengajak kepada umat dengan cara yang baik, menanggapi pihak yang 

kontra dengan cara yang bijaksana, dan tidak mengajak mereka dengan tata cara yang 

mengikat. Untuk melunakkan hati cukup memberikan  ungkapan yang menarik, janganlah 

mendahului Allah akan sesuatu hal tanpa pengetahuan yang benar (Zahrah, 1994: 146).  

Karena hal tersebut sudah difirmankan Allah dalam Al-Qur’an surat Al-an’am 
108 “Dan janganlah kamu memakai sembah-sembahanmu yang mereka sembah selain 
Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 
pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan 
mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan 
memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan (Dep.Ag. RI, 2002: 
244). 
 

Film Sang Pencerah dijadikan sebagai objek penelitian karena masih banyak 

masyarakat Indonesia yang melakukan ibadah sholat namun juga rajin memberikan 

sesajian terhadap tempat-tempat tertentu yang mereka anggap keramat atau angker dan 



mempunyai kekuatan supranatural yang bisa membuat seseorang mendapatkan 

keberuntungan atau musibah (Darban, 2005: 71). 

  Dalam Al-qur’an tercantum : 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang 
baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, 
Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalanNya dan Dialah yang 
mengetahui siapa yang mendapat petunjuk”.(QS. An- Nahl: 125). 
 

Penelitian ini menggunakan beberapa  aspek dakwah yang dijadikan peneliti untuk 

unit yang akan diteliti adapun aspek dakwah tersebut adalah Aqidah, Ibadah, Muamalah, 

dan Akhlak. Aqidah adalah berpangkal dari keyakinan “Tauhid” tidak ada yang 

menyekutuiNya baik dalam zat, sifat-sifat maupun perbuatanNya (Basyir, 1988:43). 

Pengertian Ibadah yaitu taat, tunduk, taat disini berarti menaati perintahNya. Sedangkan 

Muamalah hukum yang mengatur  hubungan antara sesama manusia, hubungan dapat 

terjalin dlam beberapa bidang seperti dagang, pinjam meminjam, warisan dan nafkah 

(Mardani, 2012: 2). Akhlak yaitu sikap yang melahirkan perbuatan jika akhlak baik maka 

perbuatan akan menunjukkan perbuatan baik pula sesuai dengan perintah Allah Swt. Jika 

akhlak tidak terpuji maka akan berkelakuan sebaliknya. 

2. Tujuan Penelitan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kecenderungan pesan dakwah Islam 

yang terdapat dalam film Sang Pencerah. 

H. Kerangka Teori 

1.   Definisi Komunikasi 
 

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata 

latin communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama di sini 

maksudnya adalah sama makna. Komunikasi dapat terjalin jika dua orang terlibat dalam 



percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada persamaan 

makna mengenai apa yang ucapkan. Jelas bahwa percakapan kedua orang tadi dapat 

dikatakan komunikatif apabila kedua-duanya, selain mengerti bahasa yang 

dipergunakan, juga mengerti makna dari bahan yang dipercakapkan (Onong, 2001: 9). 

2. Film Sebagai Alat Komunikasi Massa 
 

Dalam ilmu komunikasi film merupakan bagian dari komunikasi massa yang 

tergolong baru, film juga mampu menjadi wadah untuk pendidikan kesadaran orang 

bahwa pendidikan makin diperlukan sehingga pendidikan komunikasi semakin 

meningkat, sehingga meminta penentuan sikap dari para penontonnya (Astrid, 1982: 

25). 

Film dikatakan bentuk media massa baru, mempunyai kekuatan yang sama dengan 

surat kabar atau televisi  dalam hal penyampaian pesan. Film sebagaimana televisi 

merupakan media massa yang lengkap. Hal ini disebabkan film dan televisi 

menggunakan media audio visual dimana pesan yang ingin disampaikan dialirkan 

melalui media gambar dan suara. Komunikan akan cenderung mudah menangkap pesan 

yang ingin disampaikan tersebut saat pesan itu sendiri dapat dilihat dan didengar. 

3. Dakwah Islam 
 

Dakwah merupakan komunikasi yang mempunyai ciri khusus yang bersumber 

dari Al-Qur’an dan hadis. Komunikasi Islam terikat pesan khusus yaitu dakwah karena 

Al-Qur’an adalah petunjuk bagi semesta alam yang memiliki isi peringatan untuk 

manusia yang beriman dan berbuat baik (Muis, 2001: 66). 

Moral Islam senantiasa menjadi senjata pendamping kepada kekuatan 

pertempuran dan dakwah Islamiyah. Keadilan yang dilakukan pihak yang menang 



terhadap kaum yang kalah. Dari jiwa-jiwa yang pasrah dan luluh itu memancar cahaya 

kebaikan, sedangkan dari hati yang keras membaja atau lebih dari itu akan tampil 

keimanan yang kuat. Perlakuan yang baik dan bijaksana yang dilakukan pihak kaum 

muslimin terhadap pihak yang kalah dapat membuka hati mereka untuk menerima 

hidayah Islam (Abuzahrah, 1994: 7). 

4. Dakwah Dalam Muhammadiyah 

Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah, dakwah bahkan telah menjadi 

ikon atau identitas yang melekat kuat dengan Muhammadiyah tema dakwah yakni 

mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran menjadi ciri khas dari gerakan 

Islam. sebagaimana juga dakwah sangatlah luas meliputi ajaran aqidah, ibadah, 

muamalah, dan akhlaq sebagaimana pandangan Muhammadiyah mengenai ajran Islam 

(Nashir, 2010: 264).  

5. Tujuan Dakwah 

Menurut Hafidz Abdurahman, dalam buku diskursus Islam politik dan spiritual, 

bahwa tujuan dakwah yaitu untuk mengubah keadaan yang tidak islami agar bisa 

mendekatkan diri kepada Allah Swt (Abdurahman, 2002:247). Adapun tujuan dakwah 

dakwah dapat diuraikan sebagai berikut:  

a. Menegakkan keyakinan “tauhid” yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT. 

b. Menyerukan kepda orang kafir agar memeluk islam. 

c. Menyerukan kepada orang Islam agar menerapkan hukum Islam secara total. 

d. Menegakkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran, yang meliputi semua bentuk 

kemakrufan dan semua bentuk kemungkaran. 



e. Menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran, kitab Allah 

yang terakhir diturunkan untuk umat manusia dan seluruh rasul. 

f. Memujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan perseorangan, keluarga, dan 

masyarakat. 

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dakwah yaitu 

mempertemukan kembali fitrah manusia dengan agama atau menyadarkan manusia 

supaya mengakui kebenaran Islam dan mengamalkan ajaran Islam supaya menjadi orang 

baik (Dermawan , 2002:9). 

I. Metode Penelitian 

1. Metode Penelitian  

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis isi. Definisi 

analisis isi menurut Klaus Krippendorf:  

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

Secara Intuitif, analisis isi dapat dikarakteristikan sebagai metode penelitian makan 

simbolik pesan-pesan. Pesan dan komunikasi simbolik umumnya berkaitan dengan 

gejala-gejala yang tidak teramati secara langsung. Sifat seolah-olah mengalami sendiri 

dari komunikasi simbolikklah yang memaksa penerima menghubungkan data indrawi 

dengan lingkungan empirisnya inilah yang dimaksud dengan data konteks (Krippendorf, 

1993: 15-18).  

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode 

untuk mendeskripsikan hasil penelusuran informasi ke fakta yang diolah menjadi 



statistik data. Tujuan dari penggunaan jenis  penelitian ini adalah menggambarkan 

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

J. Hasil Penelitian 

Dalam Film Sang Pencerah terdapat nilai-nilai agama Islam yang banyak dipeluk 

orang yang syarat dengan kemusyrikan sehingga nilai-nilai agama Islam melenceng dari 

kai’dahnya. Berbagai macam bid’ah, tahayul, dan khurafat sangat kental pada film tersebut, 

hingga lahirlah K.H Ahmad Dahlan yang mempunyai gagasan serta pendobrak tradisi yang 

ingin menghapus berbagai macam bid’ah, tahayul, dan khurafat dan gagasan beliau untuk 

tetap mengembalikan nilai-nilai Islam sesuai kai’dahnya yang berdasarkan pada Al-Qur’an 

dan Hadist diwujudkan dengan membentuk perkumpulan  Muhammadiyah  beserta 

pengikutnya yang bertujuan menyampaikan syiar Islam berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist 

sesuai dengan perkembangan dan kemajuan jaman. 

Peneliti menggunakan dakwah Islam untuk menaganalisis isi pada film Sang 

Pencerah pada scene-scene yang terpilih sekaligus untuk menentukan unit analisis penelitian. 

Adapun pengertian dakwah 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 

Akidah ajaran yang berhubungan dengan kepercayaan, Ibadah Amar ma’ruf nahi munkar, 

muamalah perikehidupan perseorangan, bermasyarakat, dan bernegara, dan melahirkan 

tabiat tingakah laku atau akhlak (Shaleh, 1997: 19). Berikut peneliti membagi aspek dakwah 

Islam dengan  menggunakan variabel dan dimensi sebagai berikut: 

1. Aqidah  

Aqidah adalah ajaran yang berhubungan dengan kepercayaan. Berpangkal pada 

keyakinan “tauhid” yaitu keyakinan tentang wujud Allah dan tidak ada yang 



menyekutunya baik dalam zat, sifat-sifat maupun perbuatannya (Basyir, 1988: 43). 

Dimensi Aqidah disimbolkan dengan menolak sesajian, padusan, dan yasianan. 

2. Ibadah 

Ibadah adalah segala bentuk perintah dan larangan syariat yang mengatur 

hubungan seseorang muslim dengan Tuhannya dengan menjalankan atau menaati 

perintah-perintahNya dan menjahui seluruh laranganNya. Allah berfirman dalam Al-

Qur’an surat Adz-Dzariyat “Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk 

beribadah kepadaKu” (QS Adz-Dzariyat 51-56). Dimensi ibadah disimbolkan dengan 

Menggunakan media peta dan kompas untuk menentukan arah kiblat, Menggeser arah 

kiblat, Menjadi khotib, Menunaikan Ibadah haji, Tarawih, Menyampaikan syiar Islam. 

3. Muamalah 

Muamalah adalah aturan agama yang mengatur hubungan manusia dengan 

kehidupannya, dapat ditemukan antara lain dalam hukum Islam tentang mata 

pencaharian dan rezeki yang dihalalkan dan yang diharamkan (Zuhdi, 1993: 3). 

Dimensi muamalah disimbolkan dengan Bergabung dengan Budi Utomo, jual-beli dan 

mendirikan Muhammadiyah. 

4. Akhlak 

Akhlaq berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabi’at (Jatmika, 1987: 

25). Dalam kepustakaan, akhlaq diartikan juga sikap yang melahirkan perbuatan. Budi 

pekerti adalah kata majemuk perkataan budi dan pekerti, gabungan kata yang berasal dari 

bahasa sansekerta dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa sansekerta budi artinya alat 

kesadaran (batin), sedang dalam bahasa Indonesia pekerti berarti kelakuan (Daud 2010: 



345). Dimensi akhlak disimbolkan dengan menahan amarah dan tabah menghadapi 

cobaan atau musibah. 

K. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan  penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan untuk menjawab 

permasalahan penelitian dan membuktikan penelitian. Untuk itu, berdasarkan hasil analisis 

maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Film mempunyai dampak mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Sehingga 

memberikan pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat melalui pesan yang 

terkandung dalam film tersebut. Film Sang Pencerah memiliki pesan dakwah yang ingin 

mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan kai’dahnya dengan memberantas berbagai 

macam hal kemusyrikan yang memiliki pesan dakwah Islam.  

Hasil analisis isi terhadap scene dari film Sang Pencerah menunjukkan frekuensi 

kemunculan tiap kategori pesan dakwah Islam yang telah dibuat indikator kesepakatannya, 

yaitu akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Hasil analisis diperoleh 60 scene, kemudian 

didapatkan koefisen reabilitas 97%, nilai kesepakatan ini sudah dianggap reliabel karena 

lebih dari 75%, kategori yang ditentukan seperti akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak 

sudah memenuhi syarat reabilitas. Hasil peneltian menunjukkan bahwa hasil review per 

scene untuk kategori akidah, indikator yang dominan adalah menolak sesajian yang muncul 

7 kali atau 70% dari 60 scene. Kemudian untuk kategori ibadah indikator yang dominan 

adalah menyampaikan syiar Islam yang muncul 5 kali atau 31,25%  dari 60 scene atau 

keseluruhan scene, untuk kategori muamalah indikator yang dominan  adalah mendirikan 

Muhammadiyah yang muncul 4 kali atau 44,4% dari 60 scene, dan untuk kategori akhlak 

indikator dominan adalah tabah menghadapi cobaan atau musibah yang muncul 5 kali atau 



31,25% dari kesluruhan scene yang ada dalam film Sang Pencerah. Dari hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa kecenderungan tema yang ada dalam film Sang Pencerah adalah 

pesan dakwah untuk memujudkan ajaran agama Islam sesuai dengan kai’dahnya berdasarkan 

pedoman Al-Qur’an dan hadist. 

2. Saran 

Dari hasil penelitian serta kesimpulan yang diambil, peneliti dapat menyarankan : 

1. Bagi para pembuat film, dalam membuat film tidak hanya memikirkan sisi komersil 

belaka, kini sudah saatnya para pembuat film beserta kru film untuk lebih memahami 

bahwa film dapat menjadi wahana bagi pembebasan dan aktualisasi kondisi nyata 

untuk mampu mempresentasikan nilai-nilai yang ideal yang khas pribadi bangsa yang 

kini telah luntur bahkan hilang. 

2. Bagi audience/ penonton  agar dapat menjadi penonton yang cerdas. Sikap yang 

dimiliki oleh penggemar film adalah kritis sehingga imajinasi dapat terealisasi dengan 

bebas, kreatif dan humanis sehingga penonton mampu menempatkan dirinya sebagai 

penonton yang aktif. 

3. Bagi akademisi untuk penelitian berikutnya agar dikembangkan dan dilanjutkan ke 

aspek yang lebih mendetail sehingga didapatkan hasil yang sempurna. Semoga 

penelitian ini menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya dengan metode yang 

berbeda sehingga didpatkan hasil yang lebih menarik.  
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