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ABSTRAK 

PESAN DAKWAH DALAM FILM ASSALAMUALAIKUM BEIJING 

KARYA GUNTUR SOEHARJANTO  

(Study Analisis Semiotika Roland Barthes) 

OLEH 

SANDY DWI CAHYA 

 

Pesan Dakwah adalah isi dari aktivitas dakwah yang disampaikan 

oleh seorang Da’i kepada Mad’u, Berupa ajaran Islam yang secara garis 

besar dapat dikelompokan menjadi 3 bagian, yaitu Aqidah, Syari’ah dan 

juga Akhlak. Dalam abad informasi sekarang ini, Pesan dakwah bisa 

didesign semaksimal mungkin menggunakan media massa modern seperti; 

Radio, Pers, TV, Film dan sebaginya. Tak ada yang dapat membantah 

kemampuan media massa ini dalam penyebaran suatu agama. Film adalah 

salah satu media komunikasi massa yang membentuk kontruksi masyarakat 

terhadap suatu hal serta merekam realitas yang tumbuh dan berkembang 

dalam masyarakat yang kemudian memproyeksi kelayar. Film 

Assalamualaikum Beijing adalah film drama Indonesia yang dibuat pada 

tahun 2014 disutradarai oleh Guntur Soeharjanto yang diangkat dari Novel 

Asma Nadia. Fokus Masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah 

bagaimana isi pesan dakwah dalam Film “Assalamualaikum Beijing” Karya 

Guntur Soeharjanto. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan memahami pesan-pesan dakwah yang ada pada film tersebut. Manfaat 

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawansan keilmuan bagi 

pengembangan penelitian Ilmu dakwah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi Khususnya jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Untuk 

mengidentifikasi pesan-pesan dakwah secara mendalam dan menyeluruh 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data diperoleh 

melalui metode dokumentasi dan metode wawancara. Data kemudian 

dianalisis menggunakan metode analisis Semiotika Teori Roland Barthes. 

Pada model ini, Roland Barthes menekankan pada temuan dua tingkat 

dalam pertandaan, yaitu Denotasi dan Konotasi. Temuan dari penelitian ini, 

bahwa, film Assalamualaikum Beijing mengandung pesan: Akidah, 

Syari’ah dan Akhlak. Pesan Akidah dalam penelitian ini tergambar pada 

menit ke 56 dimana Asmara yang pantang menyerah untuk melawan 

penyakitnya karna dia percaya Bahwa Allah akan menyembuhkan 

penyakitnya. Pesan Syari’ah, seperti pada menit ke 27 dimana Asma Shalat 

dan berdoa kepada Allah, dan Pesan Akhlak yang terdapat pada menit ke 4 

menggambarkan Asmara sedang menjawab Salam dari Sekar dan Ridwan 

yang merupakan Akhlak yang mulia. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Film_drama
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Guntur_Soeharjanto&action=edit&redlink=1

