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BAB III 

KAJIAN  TEORI ANALISIS ISI PESAN DAKWAH DAN FILM 

 

A. Analisis Isi 

1. Pengertian Analisis Isi 

Analisis Konten (Analisis Konten) ialah penelitian yang ditujukan 

agar memeriksa konten yang ditransmisikan dalam proses komunikasi. 

Analisis pengisian adalah diskusi mendalam tentang penelitian dalam 

konten berita tertulis atau dicetak pada media massa, metode analisis konten 

umum yang mencakup semua analisis sehubungan dengan konten teks. 

Analisis isi juga dapat digambarkan untuk mengamati isi maupun 

makna dari pesan komunikasi yang berdasar pada data yang tersedia sebagai 

kesimpulan. AnalisisIisi adalah metode penelitian yang objektif, sistematis, 

dan relevan secara sosial untuk meringkas isi pesan media,15 dengan 

pengukuran kualitatif atau kuantitatif dalam penjelasan dan analisisnya 

dapat digunakan. 

Analisis isi dipergunakan agar mendapat fakta berdasar dari isi 

komunikasisyang telah disampaikan melalui bentuk simbol. Selain itu, 

analisisdini bisa juga digunakan dalam menganalisis segala bentuk 

 
15 Zulkarnaen Nasution, Sosiologi Komunikasi Massa, Cet. 2. (Jakarta: Pusat Penelitian 

Universitas Terbuka, 2001),h.32. 
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komunikasi contohnya pada surat gambar, puisi, novel, lagu, cerita-cerita 

rakyat, pidato dan lain-lain.16 

Pada saat menganalisis isi, yang dipakai guna memperoleh 

keterangan di dalam sebuah komunikasi ialah sebuah materiddakwah yang 

bermuatan pesansaqidah, akhlak serta Syariah. 

Weberimenjelaskan jika penelitian ini merupakan metode 

penelitianiyang menggunakan serangkaian langkah-langkah untuk 

mengambil sebuah kesimpulan yang valid dari buku dan dokumen.  

Menurut Burhan Bungin, analisis isi adalah metode penelitian 

terhadap data yang berulang-ulang dan valid dalam konteksnya.17 

Analisis Isi yang sifatnya kualitatif tidak semata-mata memfokuskan 

penelitian kepada isi pesan komunikasi yang terlihat saja, tetapi juga agar 

memahami isi pesan komunikasi yang tersirat dalam artian tersembunyi dari 

sebuah dokumen yang diteliti. Oleh sebab itu dapat membantu peneliti 

untuk melihat isi media mengikuti mengenai situasi diantara dokumen atau 

teks yang diobservasi, bagaimana suatu cara produksi media atau isi 

pesannya dikemas secara benar dan dikomunikasikan secara bersama dan 

penyusunan secara bertahap dari arti berbntuk pesan dengan memahami dan 

interpretasi dari dokumen-dokumen yang diteliti.18 

 
16 Jalaludin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi, Cet. 1. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 

2006), h.68. 

17 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 

2010), h.231. 

 
18 Ibid, H.142. 
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Ada tiga aspek dalam menggunakan analisis isi. Pertama-tama, 

analisis isi adalah metode utama. Kedua, satu-satunya metode yang dipakai 

pada penelitian ialah analisis isi. Ketiga, analisis isi dipakai sebagai data 

pembanding agar verifikasi keabsahan kesimpulan yang diperoleh dengan 

metode lain.19 

Kesimpulannya, analisis isi dapat diartikan sebagai metode dalam 

penelitian kualitatif. Metode analisis isi penelitian dalam ilmu komunikasi 

berfungsi untuk memperdalam pengetahuan tentang isi pesan. Metode 

penelitian ini bisa digunakan untuk mempelajari isi dokumen, buku dan 

pesan dalam surat kabar, majalah, radio, film, televisi, dan lain-lain, juga 

media berlandas dunia maya. Jika dianalisa kandungannya digunakan untuk 

memperoleh informasi dari pesan yang disampaikan sebagai tanda, dan unit 

analisisnya adalah data data dakwah yang memuat pesan-pesan akidah, 

akhlak dan syariah. 

2. Pendekatan Analisis Isi 

Pendekatan Analisis Isi dibagi menjadi tiga bagian yakni: 

1) Analisis isi Deskriptif, analisis isi guna diwujudkan secara rinci sebuah 

pesan atau teks tertentu. Analisis isi tidak gunakan agar menguji 

hipotesis tertentu atau hubungan antar variabel. Analisis isi secara 

sederhana merupakan deskripsi yang menggambarkan aspek dan 

karakteristik dari suatu arsip.20 

 
19 Eriyanto, Analisis Isi (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h.10. 
20 Eriyanto, Analisis Isi Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan 

Ilmu-Ilmu Sosialnya, Cet. 1. (Jakarta: Kencana, 2011), h. 47. 
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2) Analisis isi Eksplanatif, analisis isi yang menguji hipotesis tertentu. 

Analisis tipe ini berusaha membangun ikatan antara satu variabel 

dengan variabel lainnya. Analisis ini tidak terbatas pada deskriptif 

tentang isi pesan, tapi berusaha menemukan ikatan antara isi pesan 

dengann variabel lainnya.21 

3) Analisis isi Prediktif, analisis isi bertujuan untuk menaksir hasil analisis 

isi dengan variabel lain. Selain analisis isi, peneliti menggunakan 

variabel lain serta temuan metode penelitian lain, seperti survei dan 

eksperimen. Data dari dua studi (analisis isi dan metode lainnya) 

dihubungkan dan diambil.22 

Peneliti memilih analisis isi deskriptif sebagai pendekatan penelitian 

dikarenakan bisa menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik dari suatu 

pesan yaitu pesan dakwah yang berada dalam film Jodoh Pilihan Tuhan 

karya Teropong Community. 

B. Konsep Dakwah 

1. Pengertian Dakwah 

Dilihat daridetimologi atau bahasanya, kata dakwah bermula semenjak 

bahasa arab yaitu da'a yad'u, atau dakwah pada bentuk isim masdar dari 

du'aa yang keduanya memiliki makna sama berarti ajakan, seruan. Maupun 

panggilan. Asal kata du`aa bisa dimengerti melalui cara yang bermacam-

 
21 Ibid, h.49. 

22 Ibid. 
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macam, tergantung pada kata yang dibawa dalam kalimat tersebut. 

Misalnya, du'a bisa berarti memanggilnya atau memanggilnya. Du'an 

dengan makna mendoa'kanddia maupun baginya. Sedangkandmenurut 

terminologi atau istilah ada bermacam penjelasan bahwa kata 

dakwahddiartikan dengan mengandungdupaya menyebarluaskan kebenaran 

dan mengajak orang lain untukdmempercayainya.23 

Menurut KustadidSuhandang, dakwah ialah manusia yang dipanggil 

untuk mendakwahkan kepada orang lain perbuatan baik untuk  

melakukansamar makruf nahismunkar dalam bentuk kontrolssosial.24 

Sementara Drs. Wahidin Saputraddalam bukunya Pengenalan 

IlmudDakwah, menjelaskan materisatau pesan Dakwahdyang harus 

ditransmisikan adalah dengan memasukkan Akidah, Syariahddan moral, 

dan kemudiandSyariah dibagidmenjadi dua cabang utama, yaitu, ibadah dan 

mualamah.25 

Secara umum, Da'wah menjemput atau dengan memanggil ciptaan atau 

seruan untuk lebih baik.26 

Berdasarkan paparan mengenai pengertian dakwah yang telah disajikan 

di atas, bisa disimpulkan jika pada prinsipnya dakwah ialah upaya ajakan, 

 
23 Mahmuddin, Manajemen Dakwah Rasulullah (Jakarta: Restu Ilahi, 2004), h.6. 

24 Kustadi Suhandang, Ilmu Dakwah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.10. 

25 Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah, Cet.2. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), H.8. 

26 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), H.17. 
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sebuah anjuran atau seruan untuk manusia agar bisa dan mau menerima 

kebaikan maupun petunjuk-petunjuk ada di dalam Islam. Dengan katadlain 

diharapkan melalui dakwah mereka bisa menerima Islamssehingga 

merekasakan mendapatkan sebuah kebaikan maupun kebahagiaan di dunia 

maupun akhirat. 

2. Unsur-unsur Dakwah 

Unsursdakwah ialah suatu komponensyang harus ada 

dalamsaktivitas dakwah didalamnya, Yakni: 

1) Da’i (Pelaku Dakwah) 

Da'i adalah seseorang yang mentransmisikan dakwah secara lisan  

atau tertulis dalam bentuk nasihat atau tindakan secara individu atau 

kelompok, badan atau organisasi. Da'i adalah sebutan yangspaling penting 

mengenai unsur-unsur da'wah, karena tanpa Islam Da'i hanya ideologi yang 

tidak nyata pada aktivitas masyarakat.27 

SepertiِyangِkitaِketahuiِmenjadiِseorangِpelakuِdakwahِatauِDa’iِ

pastiِ tidakِ akanِmudah,ِ karnaِ seorangِDa’iِ wajib mencermati beberapa 

kondisi seperti: 

a. Harus mendalami lebih dulu apa yang akan disampaikan 

untuk mad’uِatauِkhalayak yang akan dia berikan ceramah. 

 
27 Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah, Buku, Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2009), h.81. 
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b. Memperhatikanِ pihakِ mad’uِ yangِ akanِ menerimaِ pesanِ

karna dalam menyampaikan suatu pesan dakwah dapat 

berbeda-beda dikarenakan menyesuaikan dengan lingkungan 

maupunِumurِparaِmad’uِyangِakanِDa’iِtemui. 

2) Mad’u (MitraIDakwah) 

Merupakan seseorang yangsmenerima suatu dakwahsyang telah 

dikomunikasikan oleh Dai. Mad'u merupakan sasaran atau objek dakwah 

yang diberikan oleh Dai secarasindividu, kelompok, muslimin atau 

nonsmuslim.28 

Seperti yang diketahui bahwa tujuan dakwah dalam menyampaikan 

isi komunikasinya tidak terbatas dari agama, jenis kelamin, usia, 

kebangsaan, ras, geografi, warna kulit, bahasa, pekerjaan, dan lain-lain. 

Kemanusiaan umum yang tidak terbatas.29 

3) Maddah (MateriIDakwah) 

Maddah atau pesan dari Da'wah adalah konten yang 

disampaikansoleh Da'i sebagai orangsyang memberi tahu Mad'u 

berdasarkan dengan Al-Qur’anِ danِ Hadist,ِ Materiِ dakwahِ melingkupi 

bagian Akidah,ِSyariahِ(ibadahِdanِmua’amalah)ِdanِakhlak.30 

 
28 Ibid, h.90. 

29 Tata Sukayat, Quantum Dakwah (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.30. 

 
30 Sjahroni A.J, Teknik Pidato Dalam Pendekatan Dakwah (Surabaya: Dakwah Digital 

Press, 2008), h.3. 
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4) Wasilah (MediaIDakwah) 

Dalam berdakwah sudah pasti memerlukan sebuah perantara atau 

media agar dakwah yang disampaikan bisa diketahui maupun diterima oleh 

para penerima atau disebut dengan mad'u. Dalam hal ini perantara atau 

media dakwahsmerupakan salah satu komponen yang sangatspenting dalam 

mencapai keberhasilan dalam dakwah. Media dakwah ialah sarana yang 

dipakai oleh para Dai untuk mengkomunikasikan pesan-pesannya.31  

Menurut George Rodman, media komunikasi ialah semua jenis 

menyampaikan pesan dengan melalui perangkat, media yang disisipkan, 

daripada langsung. Media yang dimaksud bisa media cetak (buku, majalah, 

dan surat kabar), juga media digital yaitu internet, ponsel pintar, maupun 

media yang lain berbasis komputer, pesan juga bisa menggunakan media 

hiburan yaitu dari film, rekaman, dan video game.32 

Guna menyampaikan nilai-nilai islam terhadap umat, dakwah 

biasanya memakai wasilah. Menurut Hamzah Yaqub wasilah dakwah 

terbagi menjadi 5 macam yakni:33 

  

 
31 Acep Aripudin, Pengembangan Metode Dakwah: Respon Da’i Terhadap Dinamika 

Kehidupan Di Kaki Ceramai (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), H.13. 

32 George Rodman, Mass Media In A Changing World (New York: McGraw-Hill, 2008), 

h.67. 

 
33 Aziz, Ilmu Dakwah,h. 203. 
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a) Lisani 

Wasilah berbentuk lisan biasanya ialah pidato, ceramah ceramah, 

penyuluhan, kuliah dan lain sebagainya. 

b) Tulisani 

Wasihlah berbentuk tulisan biasanya berupassebuah buku, 

karyastulis, majalah, suratskabar maupun postingan. 

c) Lukisan 

Lukisan dalam hal ini berupa kaligrafi atau karikatur 

d) Audio Visual 

Lain itu bisa berbentuk audiovisual yang dapat merangsangsindra 

pendengaran maupun penglihatansatau bisa juga kedua-duanya melalui 

televisi, slide, film dan internet.. 

5) Thariqah (MetodeIDakwah) 

Metode dakwah ialah jalan maupun cerita yang dimanfaatkan bagi 

da’iِagar mengkomunikasikan materi atau pesan dakwah. Metode sangatlah 

penting pada menyampaikan materi dakwah, karena pesan bisa saja ditolak 

oleh penerima pesa jika disampaikan dengan cara atau metode yang salah 

walaupun itu baik dan benar.34 

Menurut Nasruddin Razak, jalan menegakkan hukum islam pasti 

tidak mudah dengan efektif dan efisien tanpa menggunakan sebuah metode. 

 
34 Ilahi, Komunikasi Dakwah, h.33. 
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Secara teoritis Al-Qur’anِ menawarkanِ metodeِ yangِ tepatِ dalamِ

menegakkan dakwah, yakni menggunakan bentuk bijaksana (hikmah), 

nasihat yang baik (al-mauidzah al-hasanah) dan berdiskusi yang baik ( al-

mujadalah).35 

Al-Qur’anِ padaِ surahِAn-Nahl 125 menjelaskan ada tiga metode 

untuk menyampaikan dakwah yaitu: 

a. Metode Hikmah 

Hikmah bermakna ilmu, filsafat, wisdom, faedah dibalik 

tabir sesuatu dan bijaksana. bahwa yang dimaksud melalui 

metode hikmah itu sendiri adalah mengamati keadaan dan 

kondisiِ mad’uِ nyaِ baikِ dariِ bidang psikologis juga kondisi 

sosial budaya paraِmad’uِdenganِucapan yang tegas dan benar 

yang bisa memilah antara hak dengan yang batil, yang mana 

dapat kita simpulkan bahwa metode hikmah dimaksud adalah 

metode dengan bijaksana. 

b. Metode Mauidzah Hasanah 

Imam Al-Ashafani memanifestasikan mengenai kata waidz 

berarti teguran yang dihimpun dengan berita penakut. Penjelasan 

lain menerangkan mengenai waidz juga berarti teguran dengan 

kebaikan yang dapat menyentuh hati.36 Maka dapat kita 

simpulkan bahwa metode Mauidzah Hasanah adalah pelajaran 

 
35 Sukayat, Quantum Dakwah, h.36. 
36 Ibid, h.40. 
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atau nasihat yang baik. Nasihat atau pelajaran yang menyentuh 

hati dengan cara memberi nasihat dengan tutur kata yang lemah 

lembut. 

c. Metode Mujadalah 

Kata mujadalah sendiri berarti bantahan, yang mana dapat 

diartikanِbahwaِditujukanِuntukِmenunjukkanِagarِseorangِda’iِ

senantiasa meluruskan pandangan yang melenceng, menyangkal 

tiap-tiap pandangan yang tidak sejalan dengan Al-Qur’anِ danِ

Sunnah. Namun melalui jalan yang cerdas yakni dengan cara 

billati hiya ahsan.  

Makna billati hiya ahsan ialah menghindari percakapan yang 

menjatuhkan seseorang. Maka metode mujadalah adalah metode 

yang dilakukan dengan percakapan, diskusi maupun dialog 

(debat) dengan baik mengikuti adab serta proses diskusi. Prinsip 

dasar diskusi (debat) sesuai ajaran islam sebagaimana adalah 

mempertinggi argumen dan menjauhi sentimen, oleh sebab itu 

hendaklah dilaksanakan dengan penuh kesabaran. 

6) Atsar (Efek Dakwah) 

Pada tiap-tiap kegiatan dakwah pasti bakal menumbuhkan suatu 

tindakan. Maksudnya, apabila dakwah sudah diwujudkan oleh seseorang 

da’iِ melalui bentuk dakwah, wasilah (media) dan thariqah (metode) 

tertentu, hingga memunculkan suatu balasan serta efek (atsar) pada mad’u 

(penerima dakwah). 
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Atsar atau efek bisa disebut dengan feed back (timbal balik 

komunikasi) dari jalan dakwah yang diwujudkan paraِ da’i,ِ tapiِ efekِ iniِ

sering dilupakan karna kebanyakan beranggapan bahwa sesudah dakwah 

diberikan, maka selesailah dakwah. Sebenarnya akibat yang didapat sangat 

besar maksudnya dalam menentukan jalan dakwah berikutnya. 

Tanpa menelaah efek dakwah, hingga barangkali kesalahan skema 

yang sangat merugikan perolehan maksud dakwah dapat terulang lagi. 

Barangkali jika menelaah efek dakwah dengan teliti dan tepat, hingga 

ketidaktepatan stratregi dakwah secepatnya dapat ditemukan dan kemudian 

dicari cara penyempurnaan dalam jalan berikutnya (corretive action). 

Serupa juga strategi dakwah tersurat pada penetapan bagian-bagian dakwah 

yang diingat baik dapat ditingkatkan. 

Menurut Jalaluddin Rahmat sebenarnya efek yang bersifat 

informatif akan terwujud muncul perbedaan dalam apa yang diketahui, 

dipelajari, atau ditanggapi masyarakat. Efek ini berhubungan dengan 

penyebaran pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi. Efek 

afektif terwujud kemungkinan muncul perbedaan dalam apa yang dirasakan, 

disenangi atau dibenci khalayak yang melingkupi semua yang berkaitan 

pada perasaan, sikap dan nilai. Sedangkan efek behavioral tertuju dengan 

tingkah laku asli yang bisa diobservasi, yang berkenaan dengan pola-pola 

tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku.37 

 
37 Munir & Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, Ed.1, Cet. (Jakarta: Kencana, 2012), h.35. 
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3. Pesan Dakwah 

Pesan ialah sebuah ide, penjelasan, pandangan maupun gagasan 

yang dicetuskan oleh seorangskomunikator terhadap komunikandyang 

memiliki tujuan guna mempengaruhidkomunikan kepada sikapdyang 

diinginkan oleh komunikator. 

Onong Uchjana berpendapat di sebuah bukunya yang berjudul ilmu 

komunikasi jika pesan bisa diartikan sebagai sebuah pernyataandyang 

dihadirkan pada bentukdlambang-lambang maupun simbol-simbol 

memiliki makna.38 

Dalam diperkenalkannya ilmudkomunikasi, pesannyang disebutkan 

dalam perjalanan komunikasidadalah pesan yang ditransmisikan oleh 

pengirim ke penerima. Pesan bisa disampaikan melalui pertemuan secara 

tatapdmuka maupun komunikasi melalui media. Konten dapat berbentuk 

ilmu pengetahuan, informasi, hiburan, saran, maupun propaganda yang pada 

dasarnya bersifat abstrak, dan dibuat agar lebih konkrit sehingga bisa 

dikirim oleh seorang komunikan, melalui akalsBudinya yang menciptakan 

sejumlah suatu lambangskomunikasi dalam bentuk suara, gerak-gerik, 

mimik, bahasa lisan serta bahasadmelalui tulisan.39 

 
38 Onong Uchjana Effendi, Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1998), h.7. 

39 Hafied Canggara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006). 
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Pada umumnya, terdapat dua jenis isi pesan: Pesan yang 

disampaikan secara verbal dan nonverbal. Secara lisan adalah bentuk Pesan 

yang disampaikan dengan mengaplikasikan kata-kata, biasanya isi bisa 

dicerna dengan mudah oleh penerimanya berdasarkan apa yang yang 

terdengar. Di sisi lain, pesan yang disampaikan secara nonverbal ialah jenis 

Pesan yang dikomunikasikan tanpa menggunakan kalimat secara langsung, 

dan biasanya isinya dapat dimengerti melalui gerak tubuh, tindakan, 

ekspresi wajah, dan ekspresi wajah pengirim. Pesan nonverbal 

mengandalkan penglihatan untuk menangkap rangsangan.40 

Pesan merupakan pokok dari setiap proses komunikasi yang terikat.  

Pesan sangat penting pada unsur dakwah karna pesan ialah informasi yang 

diberikan oleh komunikator kepada komunikan yang membahas tentang 

keagamaa. Tanpa pesan, dakwah bukanlah apa-apa. Pesan sangat penting 

untuk mempengaruhi orang-orang, dari pesan yang membuat orang tertawa, 

menangis, marah, bahkan bisa melakukan diluar akal sehat, dari pesan yang 

disampaikan oleh seseorang. 

Wahidin Saputra pada bukunya Pengantar Ilmu Dakwah, 

menerangkan bahwa pesan dakwah adalah pesan yang melingkupi akidah, 

 
40 Sianhaan, Komunikasi Pemahaman Dan Penerapannya (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), 

h.62. 
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syariah, dan akhlak, dan kemudian syariah dibagi menjadi dua cabang 

pokok, yaitu ibadah dan mualamah.41 

Dakwah ialah meminta seseorang agar melakukan perilaku yang 

membawa dampak positif bagi orang lain maupun diri sendiri dan menuruti 

amanat, meminta masyarakat melakukan pekerjaan baik dan melarang 

mereka dari  pekerjaan buruk agar mereka memperoleh kebahagian didunia 

dan akhirat.42 

Inti dari informasi yang tersurat atau pesan dakwah yang patut 

diberikan dari seorangِ da’iِ untuk mad’uِ berasaskan ulasan diatas ialah, 

Aqidah dengan pokok-pokok keimanannya (arkan al-iman), Syariah yang 

mempunyai dua bagian pokok yaitu ibadah dan mualamah, serta Akhlak, 

yaitu akhlak sang khalik, kepada manusia, hewan, dan tumbuhan. 

Dapat dismpulkan  dapat dikatakan maka informasi atau pesan atau 

juga materi dakwah yang akan diberikan untuk mad’uِ ialah berkenaan 

dengan masalah-masalah sebagai berikut: 

a. Pesan Akidah 

Secarasetimologi akidah dimaknai dengan ikatansatau sebuah sangkutan. 

Dan dalam praktis, aqidah dimaknai sebagai kepercayaan, iman maupun 

 
41 Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah, h.8. 

42 Harjani Hefni. Munir, M., Munzier Suparta, Metode Dakwah, Edisi Revi. (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2006),h.7. 
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keyakinan.43 Sedangkan secara tertimologis, Dan secara terminologi, aqidah 

merupakan keyakinan mengenai kebenaran, yang Menghujam pada lubuk hati 

terdalam seseorang kemudian mengikatshidupnya baik pdalam bentuk sikap, 

tindakan maupun ucapannya. 

Seperti yang kita ketahui bahwa ada yang dinamakan rukun iman, yaitu (1) 

iman kepada Allah, (2) Iman kepada Malaikat-malaikat Allah, (3) Iman kepada 

Kitab-kitab Allah, (4) Iman kepada Rasul-rasul Allah, (5) Iman kepada Hari 

Kiamat, dan (6) Iman kepada Qadha dan Qadhar Allah. 

b. Pesan Syariah 

Berdasarkan bahasa etimologi nya, syariah merupakan sebuah kata yang 

berasal darisbahasa Arab yang memiliki arti peraturan atausundang-undang. 

Hal ini diartikan jika Syariah merupakan sebuah peraturan berkaitan dengan 

tingkah laku yang bersifat mengikat, harus dipatuhi serta dilakukan, 

sebagaimana yang telah ditentukan.44  Pada dasarnya syariat merupakan suatu 

hal yang mendasar di dalam agama Islam, hal ini berarti jika Islam mengatur 

manusia melalui praktiknya. Selain itu akidah juga memposisikan sebagai 

pokok utama untuk membina suatu aturan atau perundang-undangans(syariat) 

sebagai salah satu cabangnya. 

 
43 E. Hasan Saleh, Studi Islam Di Perguruan Tinggi Pembinaan IMTAQ Dan 

Pengembangan Wawasan (Jakarta: Penerbit ISTN, 2000), h.55. 

44 M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqih, Cet-1. (Jakarta: PT. Pustaka, 1994), h.343. 
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Di dalam agama Islam Syariah memiliki hubungan eratddengan amalslahir 

nyata pada rangka ketaatan kepada semua aturan hukumsAllah yang memiliki 

tujuan untuk mengatur hubungansantara manusiasdengan Allah serta mengatur 

setiap pergaulan hidup diantara sesamanya sebagai manusia.45 Ketetapansyang 

disebut dengan ketetapan ilahi yang Memberikan pedoman mengenai hubungan 

manusia dengan Tuhan atau biasa dikenal dengan ibadah, dan suatu ketetapan 

Ilahi yang memiliki aturan mengenai hubungansdengan sesamanya atau biasa 

dikenal dengan muamalah. 

Dalam pesan syariah yang peneliti analisis disini berkaitan dengan ibadah, 

yang mana kita ketahui bahwa ibadah diajaran islam itu menghimpun: shalat, 

puasa, zakat, haji yang mana memiliki tujuan untuk jiwa manusia tidak akan 

pernah lupa kepada Tuhannya Sang Maha Pencipta dan akan selalu merasa 

dekat dengan Tuhannya. 

Selain itu juga, arti ibadah berarti membaktikan pribadi untuk Allah dengan 

setia melakukan perintah dan nasihatnya, juga menghindari berbagai bentuk 

yang dilarang oleh Sang Khalik, tidak terkecuali kepercayaan, perkataan 

maupun perbuatan. 

c. Pesan Akhlak 

Menurut etimologi kata akhlak bermula darisbahasa Arab, 

merupakansbentuk jamak dari khuia, yang memilikisarti budispekerti, 

 
45 Asmuni Syukir, Dasar Dasar Strategi Dakwah Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), h.61. 
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tingkahslaku, perangai atau tabiat. Dari segisistilah atau terminologi akhlak 

merupakan budispekerti yang memiliki arti sebuah paduan daripada hasilsrasio 

serta rasa yang berwujud pada Karsa maupun tingkahslaku. 

Berdasar pendapat dari Ibn Manzhurskhulq serta khuluq (dengansdhammah 

1 dan dengansdhammah 2) akhlak merupakan budispekerti ataupun agama. 

Kata akhlak digunakan guna menyatakan perbuatan seseorangsyang 

didalamnya tidak ditemukan dalamsfitrahnya (dibuat-buat).46 

Dalam kamussal-munjid, Khulk diartikan sebagai budispekerti, tingkah 

laku, perangai maupun tabiat. Dan dalam dairatul maarif akhlak disebut sebagai 

sifat-sifatsmanusia yangstelah terdidik.47 

Berdasarkan beberapa pengertian yangstelah dipaparkan, bisa disimpulkan 

jika akhlak merupakanssifat yangstelah dibawa manusiassejak lahirdyang 

sudah tertanam pada jiwanya serta selalu ada pada dirinya. Sifat itu bisa lahir 

dari bentuk perbuatansbaik atau biasa dikenal dengan akhlaksmulia (akhlak 

Mahmudah) ataupun dalam bentuk perbuatansburuk yang biasa disebut dengan 

tercelas(akhlak mazmumah) sesuaisdengan pembinaan. 

 

 

 
46 Asma Umar Hasanِ Fad’aq,ِ Mengungkapkan Makna Dan Hikmah Sabar (Jakarta: 

Lentera, 1999), h.16. 

47 Asmaran As, Pengantar Studi Akhlak (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h.1. 
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C. Tinjauan Tentang Film 

a. Pengertian Film 

Pada makna terbatas filmsmerupakan penyajiansgambar dari 

perantara layar lebar. Dalam makna luas penyajian gambar bisa 

disiarkansmelalui sebuah televisi yang biasa dikategorikanssebagai film. 

Film merupakan media massa yang efektif digunakan untuk menyampaikan 

pesan kepada khalayak luas terkait pembahasan sosial.48 Menurut Gemble, 

beropini bahwa film merupakan suatu serangkaian gambar statissyang 

ditampilkan di depan mata dengan berturut-turut pada kecepatan 

yangstinggi. Sementara JeansLuc Godard, Sineas New Wave Prancis, 

mengilustrasikansfilm itu menjadi "papan tulis". Pendapatnya, suatu 

gambar bergerak revolusionersbisa menunjukkansbagaimana kita dapat 

melakukan perlawanan tembakan.49 

Film adalah satu dari banyaknya teknologi canggih yang tergolong 

seperti alat untuk komunikasi massa. Dijelaskan tergolong satu dari 

beberapa hal media komunikasi massa sebab memakai alat (media) ketika 

disambungkan antara komunikator dan komunikan secara massal, tersebar 

dimana-mana, dan menimbulkan efek tertentu.50 Perkembangan film turut 

mempengaruhi cameramen dalam mengambil angles (sudut pandang), 

 
 48 Denis McQuail, Mass Communication Theory (London: Sage Publication, 2011), h.35. 

49 Wahyuningsih, Film Dan Dakwah Memahami Representasi Pesan-Pesan Dakwah 

Dalam Film Melalui Analisis Semioti, h.2. 

50 Nawiroh Vera, Semiotika Dalam Riset Komunikasi (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 

2014), h.91. 
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sebab setiap kamera memiliki konsep pemakaiannya dan itu mempengaruhi 

objek apa yang diambil dan bagaimana cara mengambil objek.51 

Film memang salah satu media yang dikategorikan sebagai media 

yang paling efektif untuk membentuk dan menciptakan budaya baru 

dikalangan masyarakat. Film juga bisa menjadi lebih menyatu dengan 

media lain seperti buku, musik dan televisi.52 Menurut Nurudin 

mendefinisikan bahwa komunikasi massa adalah studi ilmiah yang 

mempelajari tentang media massa beserta pesan yang dihasilkan, 

pembaca/pendengar/penonton yang akan coba dicapainya dan efek terhadap 

masing-masing dari mereka.53 

Menurut Josep A. Devito komunikasi massa mempunyai dua 

definisi, pertama, komunikasi massa ditunjukkan kepada khalayak yang 

sangat banyak (massa). Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang 

disalurkan oleh pemancar-pemancar berupa audio dan atau visual (televisi, 

radio, surat kabar, majalah, film, buku dan pita).54 

Seperti layaknya media massa lainnya, dalam sebuah film terdapat 

pesan-pesan dan informasi, dan salah satu kekuatan utama dari film adalah 

 

 51 Perkins, Film as Film: Understanding and Judging Movies (New York: Pinguin Books, 

1972), h.58. 

 52 Garth Jowett and J.M. Linton, Movies as Mass Communication (London: Sage 

Publication, 1980), h.37. 

53 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.2. 

54 Ibid, h.12. 
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pesan-pesan dalam sebuah film biasanya tersembunyi dibalik asumsi dasar 

bahwa film adalah hiburan.55 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas bisa dimengerti jika film 

termasuk bagian juga sarana komunikasi yaitu mencakup gambar dan 

obrolan, juga tulisan sebagai sarana untuk menyokong komunikan dan 

komunikator dalam menyampaikan suatu pesan. 

b. Fungsi Film 

Seperti penyiaran Televisi, menyaksikan televisi memiliki maksud 

untuk mendapatkan hiburan. Namun selain itu ada fungsi lain dari film itu 

sendiri, diantaranya yaitu: 

1) Hiburan, sarana hiburan untuk masyarakat umum menghilangkan rasa 

penat setelah bekerja. 

2) Informatif, sarana pemberitahuan seperti masalah politik, kesehatan, 

hukum, ekonomi kepada masyarakat. 

3) Edukasi, sarana pendidikan atau menanamkann dan memasukan nilai-

nilai pendidikan pada film maupun siaran televisi yang lain yang dapat 

menumbuhkan pemahaman bagi masyarakat terutama anak kecil. 

4) Persuasif, untuk mempengaruhi bagi saluran massa terutama saluran 

film serta membujuk masyarakat untuk tergerak oleh film yang sedang 

 
 55 JowettِandِO’Donnell,ِPropoganda and Persuasion (London: Sage Publication, 2012), 

h.107. 
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ditonton.56 Seperti menonton film Jodoh Pilihan Tuhan dimana 

penonton dipengaruhi agar memahami bahwa jodoh bukan hanya 

kepada manusia saja tetapi kematian juga. 

Pada penelitian ini terhadap film Jodoh Pilihan Tuhan karya teropong 

community ini bertujuan untuk pelajaran juga persuasif bagi penonton atau 

audiens. Ada beberapa Pesan disisipkan pada film  ini dengan itu secara 

tidak langsung penonton terpikat pada jalan cerita filmnya. Dari film ini, 

mereka yang suka menonton film dapat menonton film sekaligus diharapkan 

dapat memahami pesan yang disisipkan pada film Jodoh Pilihan Tuhan ini 

yang mana pesan yang disisipkan sesuai dengan ajaran islam, karna film ini 

dibuat khusus untuk berdakwah dizaman sekarang. Kemudian peneliti akan 

menjelaskan secara lebih detail dalam bab IV. 

c. Jenis-jenis Film 

Bagi diri komunikator wajib agar memahami jenis-jenis film supaya 

bisa menggunakan film cocok dengan karakteristiknya. Film dapat 

dikategorikan dari berbagai jenis film diantaranya sebagai berikut: 

1) Film Cerita, jenis film yang mengandung cerita dimana cerita yang 

sering ada digedung-gedung bioskop dengan binatang film tenar dan 

film ini didistribusikan sebagai barang dagangan.57 

 
56 Qudrotul,ِ “PeranِDanِFungsiِKomunikasiِMassa,”ِTabligh 17, no. No.2 (2016): 44, 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/view/6024. Diakses pada tanggal 25 

Agustus 2022. 

57 Elvinaro Ardianto dkk, Komunikasi Massa (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 

2017), h.148. 
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2) Film Berita, film yang mencantum kejadian nyata benar adanya atau 

kejadian asli. Film berita dapat langsung ditampilkan dengan 

suaranya atau dapat juga ditampilkan dengan biru (tanpa suara) yaitu 

dengan dibacakan oleh pembaca berita. Peristiwa seperti perang, 

kerusuhan, pemberontakan atau yang sejenisnya kurang bila 

disajikan sebagai berita karena peristiwanya tidak bisa terekam 

secara utuh.58 

3) Film Dokumenter, bisa dibuat dari biografi seseorang dimana jika 

seseorang itu adalah seorang pembuat sasirangan maka naskah film 

untuk dokumenter berisi seputar sasirangan maupun 

pembuatannya.59 

4) Film Kartun, dibuat untuk anak-anak.film kartun adan yang hanya 

berisi hiburan yang membuat tertawa saja, ada juga film kartun yang 

membuat penonton merasa kasian kepada tokoh dalam filmnya, 

sebagian film kartun hanya memiliki tujuan untuk menghibur 

penonton tetapi kadang-kadang ada film kartun yang didalamnya 

mengandung pendidikan untuk anak-anak.60 

d. Genre Film 

Genre adalah kategorisasi suatu film. Film yang dibuat sejak awal 

rangkaian sinema sampai sekarang yang jumlahnya sudah menggapai 

 
58 Ibid, h.148. 

59 Ibid, h.148-149. 

60 Ibid, h.149. 



49 
 

 

jutaan. Dalam memilih film sesuai kriteria, kita sangat terbantu dengan 

adanya genre tersebut.61 Beberapa genre film yaitu: 

1) Aksi, film aksi umumnya identik dengan berkelahi, saling 

tembak dan lain-lain.62 

2) Bencana, film ini identik dengan kecelakaan atau tragedi 

yang mempertaruhkan nyawa manusia baik itu pada skala 

kecil maupun besar. Ada dua jenis film bencana yaitu 

musibah yang dibuat oleh manusia dan bencana alam yang 

terjadi dengan sendirinya.63 

3) Biografi/Dokudrama, film yang identik dengan kisah 

kehidupan nyata seseorang. biasanya film ini dijiplak dari 

cerita hidup pribadi seseorang yang menghadapi lika-liku 

sebelum akhirnya sampai menjadi orang yang sukses dan 

menjadi orang besar atau kisah seseorang yang terlibat 

dengan kejadian yang penting.64 

4) Fantasi, film genre ini identik dengan khalayan atau tidak 

nyata yaitu dimana film yang memuat suatu khalayan seperti 

 

61 Himawan Pratista, Memahami Film (Yogyakarta: Montase Press, 2017), h.39. 

62 Ibid, h.44. 

63 Ibid, h. 45. 

64 Ibid, h.46. 
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film yang memuat magis, mitos, alam mimpi maupun yang 

lainnya.65 

5) Fiksi Ilmiah, identik berkenaan dengan suatu teknologi 

canggih yang berpengaruh diluar cakupan zaman ini.66 

6) Horor, identik dengan film yang membuat para penonton 

merasa takut serta teror amat dalam saat menonton film genre 

ini.67 

7) Komedi, genre ini identik dengan melebih-lebihkan sesuatu 

sehingga memancing penonton untuk tertawa.68 

8) Musikal, genre ini identik dengan kombinasi dengan seni 

yaitu musik, lagu maupun tarian yang mengiringi film.69 

9) Olahraga, genre ini identik dengan aktivitas memuat 

olahraga dari atlit, pelatih maupun yang terkait lainnya.70 

10) Romance, genre ini identik dengan fokus film pada kisah 

cinta, seperti bagaimana perjuangan tokoh utama laki-laki 

 

65 Ibid,h. 47. 

66 Ibid, h. 48. 

67 Ibid, h. 49. 

 
68 Ibid, h. 50. 

69 Ibid. h. 51. 

70 Ibid, h. 52. 
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untuk mendapatkan jawaban cintanya dari tokoh utama 

perempuan.71 

11) Thriller, genre ini identik dengan membuat penonton tegang, 

penasaran, maupun ketidakpastian saat menonton, sehingga 

penonton sulit memahami isi film dan bertanya-tanya akhir 

dari film genre ini.72 

12) Religi, film genre ini memuat unsur keagamaan, bisa memuat 

pemikiran nilai-nilai agama atau tokoh agama.73 

e. Film Sebagai Media Dakwah 

Seperti yang kita ketahui,  bahwa dakwah sangat erat berkaitan 

dengan lisan atau ceramah. tetapi dikarenakan berkembangnya teknologi, 

dakwah tidak lagi dari mulut ke mulut saja tetapi sekarang berbentuk yang 

lainnya seperti film.  Walaupun dakwah secara lisan masih tetap populer 

tetapi sarana dakwah menggunakan film sekarang lumayan efektif untuk 

mengkomunikasikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat umum. 

Sebagaimana sarana bagi dakwah, film tidak mencakup sesuatu hal 

yang berkaitan dengan mistis, gaib dan sebagainya. Tetapi mengandung 

informasi dari aktivitas yang faktual dilingkungan dekatnya. Sebab suatu 

film dakwah selalu mengambil dari cerita-cerita dari kehidupan sekitar kita 

 
71 Ibid, h. 54. 

72 Ibid, h. 57. 

73 M.ِAliِMusyafik,ِ“FilmِReligiِSebagaiِMediaِDakwah,”ِIslamic Review 2, no. 2 (2013): 

334–335, https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/59. Diakses pada 

tanggal 20 Agustus 2022 
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yang mana dapat dijadikan informasi untuk dikomunikasikan bisa dengan 

mudah dipahami oleh penonton. Selain itu, film dakwah diciptakan sebagai 

media yang bisa mengkomunikasikan kebiasaan orang islam juga budaya 

kultur yang lain. Film dakwah juga harus ditampilkan secara preferensi dari 

berkembangnya film-film luar negeri yang kebanyakan mencakup unsur 

kultur yang hedonis.74 

Seperti diketahui kelebihan dan keistimewaan film menjadi media 

dakwah audio visual yaknik: pertama, film secara psikologis penyuguhan 

secara nyata dan  yang dapat berlanjut dengan animation, mempunyai 

kelebihan daya efektif kepada penikmat film. Ada beberapa yang kurang 

jelas dan samar-samar sulit dipahami dengan kata-kata, tapi bisa 

ditampilkan kepada masyarakat dengan lebih bagus dan mudah melalui alat 

ini. Kedua, media film sendiri menyajikan informasi hidup bisa membuat 

ringan kebimbingan yang disajikan, bisa gampang diingat dan menyurutkan 

kesalahan.75 

 
74 Wahyuningsih, Film Dan Dakwah Memahami Representasi Pesan-Pesan Dakwah 

Dalam Film Melalui Analisis Semioti, h.8-9. 

75 Aziz, Ilmu Dakwah, h.426. 


