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BAB III 

DESKRIPSI FILM AJARI AKU ISLAM 

 

A. Sinopsis Film Ajari Aku Islam 

Film Ajari Aku Islam merupakan film yang diangkat dari kisah nyata 

penulis dalam film ini, yang bertemakan religi. Film ini juga menceritakan tentang 

keberagaman dan toleransi di kota Medan. Pemilihan kota Medan sebagai 

pengambilan gambar dikarenakan kota tersebut merupakan tempat kejadian 

sebenarnya dari kisah James Rianto yang merupakan penulis dari film ini. 

Lokasi tersebut diantaranya Masjid Raya Al-Mashun, Istana Maimun, 

Bundaran SIB, dan Kesawan Medan. Masjid Raya Al-Mashun adalah saksi 

sejarah kehebatan Suku Melayu sang pemilik dari kesultanan Deli. Masjid ini 

dibangun pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Gaya arsitekturnya khas 

timur tengah, India dan Spanyol. Istana Maimun adalah istana kesultanan Deli, 

salah satu ikon kota medan, Sumatra utara. Bundaran SIB (Sinar Indonesia Baru) 

berada di jalan Gatot Subroto, kota Medan. Bundaran ini juga merupakan salah 

satu ikon kota Medan. Kesawan ialah nama sebuah daerah di Kecamatan Medan 

Barat. Wilayah ini adalah wilayah yang banyak terdapat bangunan-bangunan 

bersejarah dan jalan Ahmad Yani yang berada di wilayah ini adalah jalan tertua di 

Medan. Pada awal tahun 2000-an, kawasan Kesawan sempat dijadikan sebagai 

pusat jajanan makanan yang ramai pada malam hari dan bernama Kesawan 

Square. 
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Film ajari aku Islam merupakan film yang menceritakan tentang pemuda 

Tionghoa dan seorang gadis bersuku Melayu dan beragama Muslim, pemuda yang 

bernama Kenny (Roger Danuarta) yang memiliki bisnis gelap dan sedang dikejar 

oleh para debt collector (penagih utang). Dikarenakan terdesak oleh keadaan 

Kenny pun berlari masuk ke sebuah masjid. Oleh karena itu, ia pun selamat dari 

kejaran para penagih utang. Sedangkan Fidya (Cut Meyriska) adalah seorang 

gadis keturunan Melayu ia adalah seorang gadis Muslim, di sisi lain, ada Fidya 

bersama temannya Salma yang sedang membicarakan masalah penggalangan dana 

untuk korban bencana. Fidya pun menyarankan temannya Salma bahwa mereka 

meminta penggalangan dana lewat berjualan gelang, karena menurut Fidya bukan 

hanya membantu korban bencana tetapi juga membantu usaha para pedagang. 

Pada esok harinya Fidya bersama teman kampusnya pergi untuk menggalang dana 

sekaligus berjualan gelang di lampu merah,  

Tabel 3.1. Aktor dan Tokoh dalam Film  

No Nama 

1. Roger Danuarta Kenny/Aliang Pemeran Utama 

2. Cut Meyriska Fidya 

3. Elkie Kwee Koh Liang (Ayah Kenny) Pemeran Pendukung 1 

4. Neni Anggraeni Lina Huang (Ibu Kenny) 

5. Asrul Dahlan Zulham (Ayah Fidya) 

6. August Melasz Koh Billy (Ayah Chelsea) 

7. Naomi Ex-Jkt 48 Chelsea 
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8. Rebecca Regina Salma 

9. Roni Galoeng Daniel Pemeran Pendukung 2 

10. Jennifer Darren Pamela 

11. Oim Bram Polisi 1 

12. Bayu Putra Polisi 2 

 

 

B. Karakter Tokoh dalam Film Ajari Aku Islam 

Beberapa karakter dalam film ajari aku Islam diperankan, yaitu: 

1. Kenny Huang/ Aliang adalah putra dari Koh Liang dan Lina Huang. Ia 

merupakan seorang pemuda keturunan Tionghoa yang tinggal di Medan dan 

merupakan seorang bandar judi bola. Peran Kenny dapat dikategorikan antagonis 

karena ia merupakan Bandar judi. Namun, Kenny mempunyai rasa ketertarikan 

terhadap agama Islam sejak kecil karena Kenny menyukai suara azan yang sering 

didengarnya. Kenny kemudian jatuh cinta dengan seorang gadis Melayu muslim 

yang bernama Fidya. 

2. Fidya S. Lubis adalah putri dari Zulham. Fidya merupakan seorang 

mahasiswi tingkat akhir yang beragama Islam. Fidya adalah orang yang suka 

membantu antar sesama dan agak pendiam. Fidya memiliki rasa ketertarikan 

dengan Kenny tetapi ia tetap berusaha menjaga batasan pergaulan sebagaimana 

yang diajarkan di dalam agama yang dianutnya. Selain Kenny, Fidya juga disukai 

oleh pemuda bernama Fahri. Seorang mahasiswa S2 yang belajar di Turki. 
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3. Chelsea Tan ialah putri tunggal dari Koh Billy. Ia merupakan gadis manja 

yang keinginannya harus selalu terpenuhi. Ia merupakan tunangan Kenny yang 

perjodohannya dilakukan oleh kedua orang tua mereka. 

4. Fahri Hamzah ialah seorang mahasiswa S2 yang menempuh pendidikan di 

Turki dan menyukai Fidya. Karakter Fahri ialah pemuda Muslim yang sholeh. 

Terbukti ketika ia lebih mengutamakan Imannya daripada perasaannya dengan 

Fidya. Karena Fahri bersedia membantu Kenny dalam mempelajari agama Islam. 

5. Zulham ialah Papa Fidya. Seorang Muslim yang masa kecilnya dididik 

oleh keluarga yang menganut tradisi Melayu. Ia merupakan orang tua yang sangat 

protektif terhadap anaknya. 

6. Koh Billy ialah Papa Chelsea Tan ialah seorang laki-laki seperti Kenny 

yang senang bermain judi dan memiliki kekayaan yang cukup banyak. Bersama 

orang tua Kenny sama-sama ingin menjodohkan Kenny dengan Chelsea, hal ini 

dilakukan karena Chelsea mencintai Kenny. Ko Billy memiliki peran yang jahat 

karena selalu menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi semua 

kemauannya. 

7. Koh   Liang   ialah   ayah   Kenny   dan   suami   dari   Lina   Huang.   Koh   Liang 

adalah seorang ayah yang keras dalam mendidik anaknya. Koh Liang ialah 

seorang non-Muslim keturunan Tionghoa. Ia tidak menyetujui keputusan Kenny 

yang ingin belajar tentang agama Islam dan melarangnya untuk berhubungan 

dekat dengan Fidya. 

8. Salma adalah sahabat Fidya yang menjadi perantara awal perkenalan 

Kenny dengan Fidya. Salma memiliki karakter gadis yang ceria. 



49 

 

 

9. Lina Huang merupakan ibu dari Kenny. Ibu Kenny merupakan wanita 

penyabar dan sebagai orang yang dapat memberi ketenangan jika keluarganya 

sedang dilanda masalah. Sebelum menikah dengan Koh Liang. Lina pernah 

mempunyai hubungan dengan pria Muslim dan sempat ingin pergi ke luar negeri 

agar dapat menikah. Tetapi Lina membatalkan niatnya serta lebih kembali ke 

keluarganya. Ia pun meminta kepada Kenny untuk melakukan hal seperti apa 

yang ia lakukan dulu. 

10.  Daniel adalah salah satu bawahan Kenny dalam bermain judi bola. Daniel 

mempunyai karakter yang pemarah. 

11.  Pamela merupakan anak buah Kenny dalam melakukan praktek judi bola. 

Dalam memahami suatu keadaan ia dikenal agak lambat. 

 

C. Alur Cerita Film Ajari Aku Islam 

Pada scene ini Fidya dan temannya yang bernama Salma sedang 

membicarakan untuk membantu korban bencana alam, pembicaraan Fidya dan 

Salma di sebuah tempat makan punya ayah Fidya, Fidya berinisiatif untuk 

menjual gelang yang hasilnya akan diberikan kepada korban bencana alam. 

Besoknya, Fidya dan Salma menjual gelang-gelang tersebut di lampu merah. 

Pertemuan pertama Kenny dan Fidya pada saat itu, Kenny berhenti di lampu 

merah. Fidya bersama temannya sedang menawarkan gelang ke Kenny untuk 

penggalangan donasi ke Kenny dan Kenny pun tidak percaya dengan 

penggalangan yang dilakukan oleh Fidya, pada saat itu Fidya pun pamit ke masjid 

dengan Salma untuk melaksanakan salat dan Kenny pun diam-diam mengikuti 
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Fidya dari belakang. Ketika selesai salat Kenny pun mendekati Fidya dan 

mengajaknya berkenalan. Tetapi Fidya tidak peduli dengan Kenny, Fidya pun 

segara balik ke tempat penggalangan, Kenny pun mengikuti Fidya kembali 

menuju tempat tersebut. Kenny pun membeli semua gelang yang di jual Fidya dan 

Salma sebagai bentuk rasa tolong menolong kepada para korban bencana. Namun 

sebelum membelinya Kenny sempat tidak percaya dengan Fidya dan menuduh 

Fidya berbohong. Dari situ hubungan Kenny dan Fidya mulai berlanjut dan mulai 

dekat dan Kenny secara terbuka meminta Fidya untuk mengajarinya agama Islam. 

Fidya dan Salma membeli beberapa buku-buku agama untuk di pelajari Kenny, 

Fidya dan Salma mengajari tentang agama Islam kepada Kenny dan memberikan 

beberapa buku panduan tentang agama Islam ke Kenny untuk di pelajarinya. 

Beberapa hari kemudian Kenny mulai mempelajari dan mengerti ajaran agama 

Islam. Namun ketika Kenny mendekati Fidya, Chelsea pulang dari Paris dan 

meminta kepada ayahnya untuk menikahkannya dengan Kenny karena kebetulan 

pada saat itu Chelsea dan Kenny sudah bertunangan, Chelsea meninggalkan 

Kenny keluar negeri setelah melakukan acara pertunangan hal itulah yang 

membuat Kenny merasa ragu atas cintanya kepada Chelsea. Padahal di sisi lain 

Kenny juga telah jatuh cinta kepada Fidya. 

Di lain tempat, ayah Fidya berniat menjodohkan Fidya dengan Fahri, 

seorang pemuda yang merupakan kakak kelas Fidya dan baru menyelesaikan 

kuliah magisternya di Turki. Fahri merupakan pemuda yang terpelajar dan sudah 

lama menyukai Fidya. Namun pada suatu hari Fahri mengetahui bahwa Fidya 

sedang dekat dengan pemuda bernama Kenny. Fahri menemui Kenny dan 
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menceritakan banyak mengenai Fidya kemudian dari sana Fahri mengetahui 

bahwa Kenny merupakan pemuda non-muslim yang ingin belajar tentang Islam. 

Kenny dan Fahri pun saling dekat dan sering belajar bersama tentang Islam. 

Bahkan Fahri rela mengajari saingannya tersebut untuk rajin beribadah. 

Selanjutnya, singkat cerita bisnis judi Kenny pun diketahui dan diciduk 

pihak kepolisian Kenny pun masuk sel tahanan. Karena bantuan ayah Chelsea, 

Kenny pun dapat bebas. Namun Kenny harus membayar hutang budi kepada ayah 

Chelsea dengan cara secepatnya menikahi Chelsea. Kenny pun menemui Fidya 

dan menanyakan bagaimana perasaan Fidya terhadapnya. Namun Fidya 

berbohong dengan mengatakan ia tidak mencintai Kenny. Hati dan harapan Kenny 

pun hancur dan ia memilih meninggalkan Fidya dan memilih untuk menikah 

dengan Chelsea. 

Dikarenakan perasaan yang tidak bisa dipaksakan, Kenny pun 

membatalkan pernikahannya dengan Chelsea. Sehingga hal ini membuat ribut di 

antara dua keluarga dan akhirnya ayah Chelsea menyewa body guard untuk 

menyakiti Fidya dan ayahnya. Pada saat itu Kenny pun datang untuk membantu 

Fidya. Namun naas, Kenny terkena tusukan pada dada yang membuatnya tewas 

seketika, sebelum meninggal Kenny meminta mati dalam keadaan Islam, kisah 

percintaan Fidya dan Kenny berakhir tragis karena maut memisahkan mereka.   
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Berdasarkan apa yang ditampilkan di atas, maka alur cerita film Ajari Aku 

Islam adalah sebagai berikut film ini berawal pada saat adegan Kenny bersama 

orang tuanya sedang melaksanakan ibadah di kuil. Kedua orang tua Kenny sedang 

melakukan sembahyang sedangkan Kenny terlihat hanya memegang dupa dan 

diam. Walaupun singkat, adegan ini menceritakan seolah-olah Kenny memiliki 

keraguan akan keyakinan yang sedang dianutnya. 

Pada suatu hari Kenny bertemu dengan Fidya, Fidya merupakan seorang 

gadis Muslim keturunan Melayu. Kenny pun tertarik dengan Fidya dan berusaha 

untuk mendekatinya. Awalnya Fidya terus tidak mempedulikan Kenny dengan 

Kenny dan Fidya bertemu yang kemudian membuat Kenny tertarik dan 

mempelajari agama Islam 

Orang tua Kenny tidak menyetujui Kenny mempelajari agama Islam. 

 Hubungan Kenny dengan Fidya diketahui oleh orang tua Kenny 

Kenny membatalkan pernikahan dengan tunangannya dan 

kemudian keluarganya tidak menghiraukannya lagi 

Kenny tewas karena dibunuh oleh anak buah Koh Billy dan 

meninggal dalam keadaan sudah mengucapkan syahadat 
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alasan mereka memiliki keyakinan yang tidak sama. Meskipun demikian, Kenny 

tetap meminta Fidya untuk mengajarinya agama Islam. Fidya pun akhirnya 

menyetujuinya dan memberi Kenny beberapa buku tentang agama Islam dan iqra 

untuk dipelajari Kenny. Namun ada rasa keraguan yang hinggap di diri Fidya 

dengan niat Kenny untuk mempelajari Islam, karena menurut Fidya Kenny 

mempelajari Islam hanya agar bisa dekat dengan dirinya. 

Fidya keliru, ternyata Kenny sudah merasa tertarik dan menyukai Islam 

sejak ia masih kecil. Kenny merasa nyaman ketika mendengarkan suara azan di 

masjid. Dari sejak kecil itulah Kenny mulai menyukai suara azan yang 

dikumandangkan. 

Kesungguhan Kenny mempelajari agama Islam ternyata tidak mendapatkan 

izin dari ayah dan ibunya. Ayah Kenny mendapatkan buku-buku tentang agama 

Islam di kamar Kenny. Ayahnya pun langsung marah dan menyuruh Kenny untuk 

tidak lagi mempelajari agama Islam. Orang tua Kenny tidak ingin anaknya keluar 

dari ajaran dan tradisi leluhur serta keyakinan yang sudah lama mereka anut. 

Kenny pun bersedih melihat orang tuanya yang tidak menyetujuinya untuk 

mempelajari agama Islam. 

Setelah itu, orang tua Kenny melaksanakan perjodohan antara Kenny 

dengan Chelsea, Chelsea merupakan anak tunggal dari Koh Billy. Tujuannya 

supaya Kenny tetap pada keyakinan yang dianut oleh orang tuanya. Awalnya 

Kenny menolak perjodohan ini. Tetapi suatu hari, Kenny yang berprofesi sebagai 

bandar judi bola ditangkap polisi dan Koh Billy lah yang membebaskan Kenny. 
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Tetapi Koh Billy memberikan ancaman kepada Kenny dengan menganggap 

bebasnya Kenny dari tahanan ialah hutang yang harus dibayar Kenny. 

Di adegan lainnya, Fahri hadir ke dalam kehidupan Fidya. Fahri ialah 

seorang mahasiswa dan beragama Islam, Ayah Fidya mendukung Fahri untuk 

menjadi pendamping hidup Fidya. Tetapi, karena melihat Kenny yang dekat 

dengan Fidya membuat Fahri merasa penasaran dengan pribadi Kenny. Setelah 

mengetahui bahwa Kenny ingin mempelajari agama Islam, Fahri pun memutuskan 

untuk membantu dan mendukung Kenny serta mengesampingkan persaingan 

mereka untuk mendapatkan hati Fidya. 

Pada adegan lain menceritakan karena pengintaian anak buahnya Koh 

Billy pun mengetahui kedekatan Kenny dengan Fidya. Koh Billy pun langsung 

memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Kenny. Kemudian orang tua Kenny 

marah besar kepada Kenny. Ayah Kenny menyuruhnya untuk menjauhi Fidya 

karena perbedaan keyakinan yang mereka berdua miliki. Bahkan ibu Kenny 

menceritakan pengalamannya dulu yang juga pernah mencintai lelaki yang 

beragama Islam dan hampir pergi ke luar negeri untuk melakukan pernikahan. 

Tetapi ibu Kenny membatalkan niatnya untuk menikah dengan lelaki muslim 

tersebut dan lebih memilih untuk kembali ke orang tuanya. Karena hal ini Kenny 

pun menjadi bingung akan pendiriannya. 

Kemudian Kenny menanyakan kepada Fidya akan keseriusan terhadap 

hubungan yang mereka jalani, namun jawaban yang didapatkan Kenny tidak 

sesuai seperti yang dimimpikannya. Sehingga Kenny pun memutuskan untuk 

memberitahu Fidya bahwa ia akan menikah dengan wanita lain. Namun kenyataan 
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yang didapat oleh Kenny, Fidya tidak mencegah Kenny untuk menikah dengan 

wanita lain dan hal ini yang membuat Kenny semakin kecewa. 

Pada saat hari pelaksanaan pernikahan Kenny dan Chelsea tiba, Kenny pun 

merasa sangat gelisah apakah ia akan melanjutkan pernikahannya dengan Chelsea 

atau tidak. Ia melihat baju koko yang diberikan oleh Fidya. Kenny pun akhirnya 

memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dengan Chelsea. Orang tua 

Kenny pun marah dan ayah Kenny tidak menganggap Kenny sebagai anaknya 

lagi. Di saat yang sama, Koh Billy juga marah besar dan memerintah anak 

buahnya untuk mencelakai Fidya. 

Fidya dan ayahnya yang baru pulang dari warung mereka dicegat oleh 

orang yang tidak dikenal. Orang tersebut menangkap Fidya dan dilawan oleh 

ayahnya. Namun jumlah mereka yang begitu banyak membuat ayah Fidya sangat 

kewalahan. 

Kemudian tiba-tiba Kenny datang dan menghajar anak buah Koh Billy 

tersebut. Tetapi sayang, Kenny tertusuk dan akhirnya sekarat. Di sisa hidupnya, 

Kenny mengungkapkan ia ingin meninggal dalam keadaan beragama Islam.  Ayah   

Fidya pun menuntun Kenny untuk mengucapkan dua kalimat Syahadat dan 

akhirnya, Kenny pun masuk Islam dan mendapatkan keyakinan yang 

diinginkannya tepat di akhir sisa hidupnya. 


