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 Dakwah menjadi sasaran dalam pesatnya perkembangan Islam melalui 

media tradisional hingga media modern. Oleh sebab itu, seorang Dai mesti 

memahami betul tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

bisa mengatakan siapa yang bisa menguasai teknologi siapa yang bisa menguasai 

dunia. Perkembangan dakwah sendiri tidak terlepas dari budaya yang dibangun oleh 

masyarakat saat ini. Masyarakat saat ini, khususnya masyarakat modern, tidak lepas 

dari tujuan dakwah, namun bagi masyarakat modern yang hidup hedonis, mereka 

lebih memilih untuk berdakwah dengan sarana yang mereka akses. Hingga 

munculnya istilah propaganda massa, misalnya film, musik, televisi, dll. Seperti 

halnya film Jodoh Pilihan Tuhan ialah satu diantara yang ada yang berisi nuansa 

dakwah. Pada film itu terkandung makna berbasis religus. melalui bermacam pesan 

yang disisipkan dalam film ini maka dilakukanlah penelitian. 

Adapun fokus masalah yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini adalah 

Apa saja isi pesan dakwah yang termuat didalam film yang berjudul Jodoh Pilihan 

Tuhan yang didasari dari makna, aqidah, syariah dan akhlak. 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan dengan menggunakan 

analisis isi, karena dalam pelaksanaan lebih dilakukan pada pemaknaan teks. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang 

menggambarkan keadaan sebenarnya. Pengumpulan data melalui research 

dokumen, yang mana diambil dari dokumentasi potongan-potongan film yang 

mengandung pesan dakwah, selain itu sumber data juga ada beberapa dari 

narasumber yaitu sutradara film Jodoh Pilihan Tuhan, yang semua data yang 

didapat akan dianalisis dengan analisis isi, dan dikategorisasikan sesuai dengan sub 

dakwahnya setelah data didapat dan dikategorikan lalu data dicek kembali sehingga 

data yang diambil sesuai dengan yang diinginkan dan dapat diambil kesimpulan. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan menganalisa film 

melalui analisis isi dapat dijelaskan bahwa film Jodoh Pilihan Tuhan memiliki 

pesan dakwah didalamnya yang mana pesan yang ingin disampaikan sutradara 

adalah mengandung unsur-unsur akidah, syariah dan akhlak. 


