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BAB IV 

ANALISIS PESAN DAKWAH DALAM FILM ASSALAMUALAIKUM 

BEIJING 

Film pada umumnya mengandung pesan-pesan yang akan disampaikan 

kepada penontonnya. Pesan-pesan tersebut biasanya menggambarkan kehidupan 

manusia sehari-hari. Hal ini terkait dengan film sebagai miniatur sebuah adegan 

dalam kehidupan yang nyata. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis akan 

memaparkan analisis semiotika pesan-pesan dakwah yang disampaikan melalui 

film Assalamualaikum Beijing untuk memahami makna pesan dakwah dalam film 

sederhana yang dilihat dari aspek Aqidah, Syari’ah dan Akhlak. 

A. Aspek Aqidah 

Aspek akidah adalah pesan yang meliputi iman kepda Allah SWT, Iman 

kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada 

Rasul-rasul Allah, dan iman kepda Qodla dan Qodar.  

1. Pada Scane adegan ini Terlihat Dewa Sedang Menjelaskan kepada Asmara 

tentang perbuatannya dengan Anita. 
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a. Tahap Denotatif 

Pada Adegan diatas menggabarkan Dewa yang sedang Menjelaskan 

kepada Asmara tentang perbuatannya dengan Anita. Asmara pun 

merasa sedih karna cinta nya di khianti oleh Dewa. Terdapat Kutipan 

kata-kata indah dalam novel dimunculkan pada adegan ini: “Cinta itu 

menjaga, tergesa-gesa itu nafsu belaka.” Atau perkataan Asma pada 

Dewa: “Jangan kau sandingkan nama Tuhan dengan kebohongan!” 

b. Tahap Konotatif 

Pada Gambar diatas dapat dimaknai jika semua Cobaan/ujian itu 

terjadi karna Allah ingin menguji hamba Nya. Asmara pun sabar 

menghadapi ini semua dan akihrnya membatalkan pernikahannya 

dengan Dewa, karna ia percaya Allah mempunyai rencana indah 

untuknya kelak.  

Seperti yang tercantum pada Al-Qur’an surat Al-Baqorah ayat 155: 
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Artinya: Dan sungguh akan Kami berikan ujian kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah buahan. Dan 

berikanlah berita kepada orang –orang yang bersabar (QS.Al-Baqorah 

2:155) 

2. Pada Scane adegan ini Terlihat Sekar sedang Menelpon Asmara yang berda 

didalam bis. 

         

a. Tahap Denotatif 

Pada adegan ini menggabarkan Sekar yang sangat khawatir kepada 

Asmara yang sedang di bis, ia berpesan kepada asmara harus selalu 

waspada kepada orang orang yang ada disekitarnya. 

b. Tahap Konotatif 

Pada gambar diatas dapat dimaknai bahwa Sekar yang yang khawatir 

kepada Asmara, tetapi Asmara meyakinkan Sekar, “InsyaAllah saya 

baik baik saja”. Itu berarti Asmara selalu Percaya kepada Allah Bahwa 

Allah akan selalu melindungi Hamba-Nya.  
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Seperti yang tercantum pada Al-Qur’an surat An-Nissa ayat 45 : 

 

Artinya: Dan Allah lebih mengetahui (daripada kamu) tentang musuh-

musuhmu. Dan cukuplah Allah menjadi pelindung (bagimu). Dan 

cukuplah Allah menjadi penolong (bagimu) (QS An-Nisa 4:45) 

 

3. Pada Scane adegan ini Zhowng wen selaku Tour Guide Asmara, menjelaskan 

Tentang Perkambangan Islam yang terdapat di Beijing. 

          

a. Tahap Denotatif 

Pada adegan diatas menggabarkan Zhong Wen yang sedang 

menjelaskan Perkembangan Islam yang ada Beijing. Mulai dari 

pembangunan Masjid, Jam Matahari yang menemtukan waktu Shalat 

dan, menjelaskan bagunan yang untuk melihat bulan dalam 

menentukan puasa. Pengetahuan Zhong Wen Tentang Islam yang 

banyak, membuat Asmara Menyangkat Zhong Wen adalah Muslim, 

tetapi pada kenyataan Zhong Wen bukan Muslim. 
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b. Tahap Konotatif 

Pada gambar di atas dimaknai bahwa Asma mengharapkan Zhowng 

adalah muslim, tetapi pada kenyataanya Zhong Wen bukan Muslim. 

Asmara pun sedikit kecewa tapi dia percaya pada Allah yang telah 

menakdirkan seluruh jalan hidup manusia. 

Seperti yang tercantum pada Al-Qur’an surat At-Talaq dalam 

potongan ayat 3: 

 

Artinya: Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-

tiap sesuatu (Q.S At-Talaq 65:3). 

 

 
4. Pada adegan ini terlihat Asmara yang memberikan Peci kepada Zhong Wen 

           

 

 

a. Tahap Denotatif 
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Pada Adegan ini mengambarkan Asma sedang memberikan Peci 

kedapa Zhong Wen.  

b. Tahap konotatif 

Pada gambar diatas dimaknai Bahwa dengan memberikan peci kepada 

Zhong Wen. Asma berharap Zhong Wen bisa menemukan Hidayah 

dan Percaya kepada Allah dan menjadi Muslim. Dan ini termasuk 

metode dakwah yang tidak mewujudkan kekakuan, akan tetapi 

menunjukan fleksibelitas yanag tinggi. Karna ajakan dakwah tidak 

mengharuskan cepatnya keberhasilan dengan satu metode saja, 

melainkan dapat menggunakan bermacam-macam cara yang sesuai 

dengan kondisi san situasi mad‟u  sebagai objek dakwah.
1
 

                                                           
1
 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah, 2009). h.97. 
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5. Pada Adegan ini terlihat Zhong Wen sedang berbicara tentang 

Agama.             

 

 

a. Tahap Denotatif 

Pada Adegan ini mengambarkan Zhong Wen yang berargumen jika 

tidak ada agama maka tidak ada kekerasan, Asma menjelaskan kepada 

Zhong Wen bila kekerasan dan perang bukan terjadi karna ada Agama, 

tetapi karna ambisi manusia yang ingin berkuasa dan serakah yang 

menjadi penyebab utama perang.  

b. Tahap Konotatif 
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Pada Scane diatas dimaknai bahwa bila perang itu terjadi bukan karna 

ada Agama, tetapi karna ambisi manusia yang berkuasa dan serakah 

yang menjadi penyebab utama perang. Dan bila kita percaya kepada 

Allah, Rasul dan Agamanya, InsyaAllah dunia kita akan damai. 

Seperti firman Allah yang tercantum pada surat Al-Anbiya ayat 102 : 

 

Artinya : Dan kami tidak mengutus engkau(Muhammad) melainkan 

(menjadi) rahmat bagi seluruh alam (QS.Al-Anbiya : 21:107) 

6. Pada adegan ini terlihat Zhong Wen ingin mengajak Asma ke desa Asalnya di 

Yunan. 

          

a. Tahap Denotatif 

Pada adengan ini menggambarkan Zhowng Wen yang sedang 

membicarakan kampung halamannya, dia ingin memberitahukan 

kampung nya tersebut kepada Asmara, jika Asmara berjanji mau ikut 

dengan Zhong Wen Kampung Tersebut. Dan Asama pun menjawab 

dengan InsyaAllah. 

b. Tahap Konotatif 
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Pada gambar diatas maknai bahwa Zhong wen yang ingin mengajak 

Asmara ke kampung halamannya, dan Asma pun menjawab dengan 

kata “InsyaAllah”. Yaitu bentuk keyakinan nya kepada Allah SWT. 

karna ia tidak tau hari esok akan seperti apa. Seperti firman Allah 

SWT yang tercantum pada surat Al-Kahf ayat 23-24: 

 

Artinya: Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu: 

"Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi kecuali (dengan 

menyebut): "Insya Allah". Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu 

lupa dan katakanlah: "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku 

petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya dari pada ini" 

(QS.Al-Kahf: 18:23-24) 

 

7. Pada adegan ini menggambarkan Asmara sedang melakukan Terapi untuk 

kesembuhan penykitnya 

            

a. Tahap Denotatif 
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Pada adegan ini menggabarkan Asmara yang sedang melakukan terapi 

untuk bisa berjalan kembali, karna pada adegan sebelumnya Asmara 

terkena Penyakit APS yaitu penyakit yang berhubungan dengan 

pengentalan darah yang membuat dirinya hampir meninggal. 

b. Tahap Konotatif 

Pada gambar diatas dimaknai bahwa Asmara sedang berjuang 

melawan penyakitnya, karna ia percaya bahwa Allah akan 

menyembuhkan nya, jika ia berusaha untuk sembuh. Seperti Firman 

Allah dalam surat Al-Mu’minun ayat 1: 

 
 

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman.(Q.S 

Al-Mu‟minun :23:1) 

8. Pada adegan ini terlihat Zhong Wen sedang mecupakan dua kalimat Sahadat, 

dan membuat dia menjadi Mualaf 

         

a. Tahan Denotatif 
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Pada adegan ini menggambarkan Zhong Wen sedang mecupakan dua 

kalimat Sahadat, yang di bantu oleh Imam Masjid 

b. Tahap Konotatif 

Pada gambar ini dimaknai bahwa Zhong Wen mecupakan dua kalimat 

Sahadat, karna Ia percaya tiada Tuhan Selain Allah dan Nabi 

Muhammad adalah utusan Allah. Karna dua kalimat shadat adalah 

rukun Islam yang pertama yang merupakan kesaksian yang sangat 

agung. Persaksian yang agung adalah persaksian tauhid karna yang 

bersaksi adalah Allah SWT dan para malaikat bahwa tiada tuhan yang 

berhak disembah kecuali Allah. Ini diperkuat dengan Al-Qur’an surat 

Ali-Imran :18 : 

 
Artinya : Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia 

(yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan 

orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada 

Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana (Q.S Ali-Imran 3:18). 

 
9. Pada adegan ini terlihat Anita sedang meminta maaf kepada Asmara atas 

kesalahnnya. 
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a. Tahap Denotatif 

Pada adegan ini menggambarkan Anita yang sedang meminta maaf 

kepada Asamara atas khilafan yang pernah terjadi antara Anita dan 

Dewa. Dan Asmara pun memaafkannya dengan lapang dada. 

b. Tahap Konotatif 

Pada gambar ini dimaknai bahwa Asma memafkan Anita karna Allah. 

Karna ia percaya Allah menyelipkan hikmah dan pelajaran disetiap 

kejadian dan tugas manusia lah untuk menemukannya. Seperti firman 

Allah yang tercantum pada surat Al-Baqorah ayat 269 : 

 

Artinya : Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang 

Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan 

barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi 

karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat 

mengambil pelajaran (dari firman Allah) (Q.S Al-Baqorah : 2:269). 

10. Pada adegan ini Terlihat Zhong Wen sedang Meminta Restu kepada Ibunda 

Asmara, untuk menjadikan ia Istrinya 
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a. Tahap Denotatif 

Pada adegan ini menggambarkan Zhong Wen yang sudah memeluk 

agama Islam ingin meminta restu kepada orang tua Asmara untuk 

menjadikan Istrinya kelak, meskipun Asmara dalam keadaan sakit 

insyaAllah Zhong bisa siap untuk menikahi nya karna Allah. 

b. Tahap Konotatif 

Pada gambar ini dimaknai bahwa Zhong Wen Percaya bila Allah 

memberi hidayah pada diri nya melalui Asmara. Dan dia ingin 

menjadi suami bagi Asmara sehingga dia bisa menjadi cahaya bagi 

Asmara yang menuntunnya bila setiap diperlukan. Seperti firman 

Allah yang tercantum pada surat Al- Qashash ayat 56 : 

 

Artinya : Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk 

kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk 

kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui 

orang-orang yang mau menerima petunjuk 

 
B. Aspek Syari’ah 
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Aspek Syariat, adalah yang meliputi ibadah dalam arti khas (tharah, 

shalat, as-shaum, zakat, haji) dan muamalah dalam arti luas (al-qanun- al/hukum 

perdata dan al-qanun al- a‟am/hukum publik).  

1. Pada Scane adegan ini Dewa mencoba menjelaskan kepada Asmara tentang 

perselingkuhannya dengan Anita 

                          

 

a. Tahap Denotatif 

Pada adegan ini menggambarkan Dewa yang sedang menjelaskan 

perselingkuhan nya dengan Anita. Dewa meyakinkan Asmara kalau 

perbuatan itu hanyalah jelabakan Anita terhadap Dewa, dan ingin 

Asmara tetap menlanjutkan acara pernikahannya. Tetapi Asmara 

kecewa terahadap dewa dan ingin acara penikahannya dibatalkan dan 

Dewa bisa bertanggung Jawab Atas Kehamilan Anita. 

b. Tahap Konotatif 
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Pada Adegan ini dimaknai Dewa menjalin hubungan terlarang dengan 

Anita dan melakukan Zina. Berdasarkan hukum Islam, perzinaan 

termasuk salah satu dosa besar. Dalam Agama Islam, aktivitas –

aktivitas seksual oleh lelaki/perempuan yang bukan suami/istri sahnya, 

termasuk perzinaan. Dan pada adegan ini mengajarkan kita untuk tidak 

mendekati zina karna itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan jalan 

yang buruk. Seperti yang tercantum pada Firman Allah Qur’an Surat 

Al-Isra ayat 32: 

 

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Q.S 

Al-Isra :17:32). 

2. Pada Scane adegan ini terlihat Zhong Wen ingin berkenalan dengan Asmara 

           

a. Tahap Denotatif 

Pada Adegan ini menggambarkan Pertemuan antara Zhong Wen dan 

Asmara di Bis. Zhong Wen ingin berkenalan dan berjabat tangan 
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dengan Asmara. Dan Zhong Wen pun heran karna Asama tidak mau 

berjabat tangan dengan nya. 

b. Tahap Konotatif 

Pada Adegan ini dimaknai bila Asmara bukannya sombong tidak ingin 

berjabat tangan dengan Zhong Wen. Tetapi Islam mengatur bila laki-

laki dan perempuan tidak boleh saling bersentuhan dan menjaga 

pandangan  kecuali sesama mahrom nya atau sudah menikah. Seperti 

yang tercantum pada Firman Allah Q.S an-Nur : 30-31: 

 
 

Artinya : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 

"Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara 

kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat" 

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka 

menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka 

menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari 

padanya. (Q.S an-Nur 24:30-31). 

 

3. Pada scane ini terlihat Zhong Wen sedang menjelaskan Masjid dan bagunan – 

bagunan yang terdapat diarea Masjid. 
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a. Tahap Denotatif 

Pada adegan ini menggambarkan Zhong Wen selaku Tour Guide 

Asmara sedang menjelaskan Watching Moon Tower yaitu menara 

yang digunakan untuk menentukan posisi bulan saat menentukan 

Puasa. 

b. Tahap Konotatif 

Pada adegan ini dimaknai bahwa Islam telah memberikan panduan  

mengenai bagaimana cara menentukan awal bulan Ramadhan. Syariat 

telah menetapkan bahwa untuk menentukan awal dan akhir bulan 

Ramadhan dengan dua cara yaitu : Ra‟yatul Hilal (melihat hilal 

dengan mata) dengan menaiki  Watching Moon Tower ini untuk 

melihat hilal. Dan jika hilal tidak terlihat bulan sya‟ban digenapkan 

menjadi 30 hari. Seperti pada firman Allah dalam potongan Q.S Al-

Baqorah ayat : 185: 

 
Artinya: Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri 

tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada 

bulan itu (Q.S.Al-Baqorah : 2:185). 
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4. Pada Scane ini Zhong Wen menjelaskan tentang Posisi Masjid 

              

a. Tahap Denotatif 

Pada adegan ini menggambarkan Zhong Wen sedang menjelaskan 

tentang posisi Masjid yang langsung menghadap ke Mekkah.  

b. Tahap Konotatif 

Pada adegan ini di maknai bila Kiblat orang muslim adalah Mekkah, 

apabila kita mau Shalat haruslah menghadap ke Mekkah. Perintah ini 

tercantum pada Q.S Al-Baqorah ayat :150: 

 
Artinya : Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah 

wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) 

berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, Pada Scane ini 

Zhong Wen menunjukan Jam Matahari.(Q.S Al-Baqorah : 2:150). 
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a. Tahap Denotatif 

Pada adegan ini menggambarkan Zhong Wen sedang menunjukan Jam 

Matahari yang digunakan untuk menentukan Waktu Shalat. 

b. Tahap Konotatif 

Pada adegan ini dimaknai bila Allah telah memerintahkan kita untuk 

menjalankan Shalat lima Waktu dengan waktu yang sudah ditentukan. 

Waktu shalat sudah diatar dalam Q.S Al-Isra : 78 : 

 
Artinya: Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai 

gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat 

subuh itu disaksikan (oleh malaikat) (Q.S Al-Isra : 17 : 78). 

 

 

5. Pada Scane ini Asmara sedang menjalankan Shalat 

       

a. Tahap Denotatif 

Pada adegan ini menggambarkan Asmara sedang menjalankan Shalat 

di dalam Masjid. 

b. Tahap Konotatif 
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Pada adegan ini dimaknai bila Shalat adalah kewajiban bagi setiap 

orang Muslim. Shalat wajib dibagi 5 waktu yang terdiri dari Shalat 

Subuh, Zuhur, Ashar, Magrib, dan Isya. Shalat juga adalah kewajiban 

untuk umat Muslim yang sudah baligh (dewasa), berakal atau sadar 

(tidak sedang gila/pingsan), dan suci ( tidak sedang haid ataupun nifas) 

bagi wanita. Dan wajibnya Shalat ini tercantum pada firman Allah 

Q.S. Al-Ankabut ayat 45 : 

 

 

Artinya : Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al 

Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu 

mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan 

sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 

(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui 

apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Ankabut : 29 : 45) 

6. Pada Scane ini Asmara, Dewa dan Zhong Wen sedang makan siang bersama 

           

a. Tahap Denotatif 

Pada adegan ini menggambarkan Asmara, Dewa dan Zhong Wen 

sedang makan bersama. Tetapi Dewa mengeluh karna dia takut kalo 

makanan nya itu tidak halal, mengingat Zhong Wen bukan Muslim. 
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Dan Zhong Wen pun menjelaskan bila pemilik restoran adalah Muslim 

dan makanan yang disajikan pun pasti makanan Halal. 

b. Tahap Konotatif 

Pada adegan ini dimaknai bila agama Islam sebagai rahmatan lil 

„alamin, yang peduli terhadap hamba-Nya. Tidak ada satupun 

ketetapan Allah sia-sia. Misalnya ketetapan Allah dalam menentukan 

halal dan haram. Dan pada adegan ini mengajarkan kita bahwa  

seorang Muslim harus lah memilih makanan makanan yang Halal, 

karna Islam mengatur makanan yang Halal dan tidak Halal 

berdasarkan sumber makanan, sumber pendapatan, bahan keperluan 

harian dan sebagainya. Seperti yang tercantum pada firman Allah Q.S 

Al-Baqarah ayat 168 : 

 
Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari 

apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang 

nyata bagimu (Q.S. Al-Baqarah 2 : 168). 

 

7. Pada Scane ini Zhong Wen sedang melamar Asmara 
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a. Tahap Denotatif 

Pada adegan ini mengambarkan Zhong Wen yang jatuh cinta pada 

Asmara ingin menjadikan ia Istri nya. Karna Zhong Wen yakin 

Asmara adalah jodoh yang di dikirim Allah untuk dia. 

b. Tahap Konotatif 

Pada adegan ini di maknai bila Agama Islam tidak mengejarkan untuk 

kita berpacaran, karna berpacaran itu berpotensi terjadinya zina. 

Dalam adegan ini  Zhong Wen dan Asmara menjadi contoh untuk baik 

untuk remaja rejama saat ini, bahwa mencintai seseorang tidak 

haruslah dengan “pacaran”. 

C. Aspek Akhlak 

Aspek Akhlak adalah  yang meliputi akhlak kepada alkhaliq dan  makhluq 

(manusia dan nono manusia). 

1. Pada Scane ini Asmara yang baru tiba di Beijing di Sambut Oleh Sekar dan 

Ridwan. 

             

a. Tahap Denotatif 



 
124 

 

Pada adengan ini menggambarkan Asmara yang tiba di Beijing dan 

disambut oleh Sekar dan Ridwan. Dan Sekar pun mencupkan 

“Assalamuailukum” Asma pun menjawab salam dari Sekar dan 

Ridwan. 

b. Tahap Konotatif 

Pada Adegan ini dimaknai bila mengucapkan salam kepada orang lain 

adalah suatu pesan Akhlak karna dengan mengucapkan salam adalah 

salah satu nama dari nama-nama Allah sehingga kalimat „Assalaamu 

„alaik‟ berarti Allah bersamamu atau dengan kata lain engkau dalam 

penjagaan Allah. Dan saling mendoakan sesema muslim sehingga 

keselamatan selalu menyertaimu. Apabila ada orang lain yang 

mengucapkan salam kepada kita, maka kita wajib menjawabnya. Baik  

menjawab dengan lebih baik, atau sama saja dengan yang dia berikan. 

Seperti yang tercantum pada Firman Allah Q.S An-Nisa ayat 86 : 

 
Artinya: Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu 

penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih 

baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang 

serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala sesuatu (Q.S 

An-Nisa : 4:86) 

 

2. Pada Scane ini 

Sekar dan Ridwan Mengantar kan Asmara keapartemennya 
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a. Tahap Denotatif 

Pada adegan ini menggambarkan Sekar dan Ridwan sedang 

mengantarkan Asmara ke Apartemennya di Beijing. Terlihat Ridwan 

sedang membantu Asmara untuk membawa koper. 

 

b. Tahap Konotatif 

Pada adegan ini dimaknai bila manusia adalah makhluk sosial 

makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Antara seorang dengan yang 

lain tentu saling hajat-menghajatkan, butuh-membutuhkan dan dari 

situ timbul kesadaran untuk saling membantu dan tolong menolong. 

Tidak mungkin seseorang dapat bertahan hidup sendirian tanpa 

bantuan dari pihak lain. Pada scane ini mengambarkan kegiatan tolong 

menolong yang dilakukan Ridwan dan Sekar terhadap Asmara yang 

baru saja tiba di Beijing. Seperti perintah Allah yang dalam Firman 

nya menganjurkan hambanya untuk saling tolong menolong Q.S Al-

Maidah ayat : 
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Artinya :Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya(Q.S. Al-Maidah : 5 : 2) 

 

3. Pada Scane ini Zhong Wen memberitahu Asmara Stasiun yang Asmara tuju 

               

 

a. Tahap Denotatif 

Pada adegan ini menggambarkan pertemuan pertama kali antara 

Asmara dan Zhong Wen. Ketika itu Asmara yang sedang menuju 

Stasiun Xiang Jiu, tetapi karna Asmara baru pertama kali ke Beijing ia 

pun mengira bila Stasiun Xiang Jiu sudah terlewat. Akhirnya Zhong 

Wen memberitahu bila Stasiun Xiang Jiu belum terlewat. Asmara pun 

Mengucapkan “Terima Kasih” kepada Zhong Wen karna telah 

membantunya. 

b. Tahap Konotatif 

Pada adegan ini dimaknai bila Ungkapan terima kasih ini sebenarnya 

memiliki arti yang begitu mendalam, karena  mengajarkan sebuah 
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pesan moral, Dan  mengajarkan sebuah kesopanan ataupun akhlakul 

karimah kepada sesama manusia. ucapan terima kasih juga merupakan 

apresiasi paling mudah dilakukan setelah kita menerima interaksi 

kebaikan. Ucapan ini setidaknya membuat orang lain tersenyum. 

4. Pada Scane ini Sekar dan Asmara sedang mengobrol didalam bis 

                

a. Tahap Denotatif 

Pada Adegan ini menggambarkan Asmara dan Sekar sedang menaiki 

Bis sambil mengobrol. Sangking asiknya mengobrol mereka sampai 

ditegur oleh penumpang lain karna membuat ketidak nyamanan di 

dalam bis tersebut. 

b. Tahap konotatif 

Pada adegan ini di maknai bila kita sedang ditempat umum seperti di 

Busway harus lah menjaga kesopanan kita, bila ingin mengobrol 

jangan sampai membuat orang lain tidak nyaman. Karna menjaga 

kesopanan adalah salah satu Akhlak yang mulia. 

5. Pada Scane ini sekar Sedang menyuapi Asmara yang Sedang sakit 
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a. Tahap Denotatif 

Pada Adegan ini menggambarkan Asmara yang sedang sakit karna 

terlalu lelah bekerja. Dan pada scane ini terlihat Sekar sedang 

menyuapi Asmara makan malam. 

 

b. Tahap Konotatif 

Pada adegan diatas dapat dimaknai ketulusan yang terbangun dari 

persahabatan. Sekar yang membatu Asmara yang sedang sakit, ini 

merupakan akhlak mahmudah, membantu temannya yang sedang 

sakit. 

6. Pada Scane ini Zhong Wen sedang menjelaskan fungsi bagunan yang ada di 

sekitar Masjid. 
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a. Tahap Denotatif 

Pada adegan ini terlihat Asmara yang tidak tahu bila Zhong Wen 

bukan lah muslim mengajak Zhong Wen untuk masuk kedalam 

Masjid. Tetapi disana terdapat peraturan bila non Muslim dilarang 

masuk Masjid. Zhong Wen menaati dan menunggu Asmara didepan 

Masjid. 

b. Tahap Konotatif 

Pada adegan ini dimaknai bila peran pemerintah atau pemimpin 

sangatlah penting. Sebuah Negara tidak akan tercapai kestabilannya 

tanpa adanya seorang pemimpin. Dan tanpa adanya seorang pemimpin 

dalam sebuah negara tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan 

tidak mempuyai aturan. Di negara China sendiri mempunyai aturannya 

sendiri, seperti pada adegan diatas yang dimana Zhong wen bukanlah 

Muslim dilaran masuk kedalam Masjid. Dan larangan itu ia taati. Ini 

mengajarkan kita agar perlu menaati peraturan agar kehidupan ini 

dapat berjalan dengan baik, tertib, teratur dan aman. Karna Menaati 

peraturan termasuk akhlak terpuji dan hukumnya wajib. Seperti 

Firman Allah yang tercantum dalam  Q.S An-Nisa ayat 59: 

 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (Q.S.An-Nisa ayat : 4 : 

59). 
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7. Pada Scane ini terlihat Zhong Wen Sedang menceritakan cerita legenda 

patung Asima pada Asmara. 

               

a. Tahap Denotatif 

Pada Adegan ini terlihat Zhong wen yang lupa akan janji nya kepada 

Asmara untuk menceritakan Legenda patung Asima kepadanya. 

Asmara pun mengingatkan Zhong Wen untuk menceritakan legenda 

patung Asima kepadanya, Karna Zhong Wen sudah berjanji. 

b. Tahap Konotatif 

Pada Adegan ini di maknai bila janji adalah perkataan yang 

menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Dan Menepati 

janji merupakan salah satu sifat terpuji yang menunjukkan keluhuran 

budi manusia dan sekaligus menjadi hiasan yang dapat 

mengantarkannya mencapai kesuksesan dari upaya yang dilakukan. 

Seperti Firman Allah Q.S Al-Isra ayat 34 : 

 
Artinya : Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungan jawabnya (Q.S. Al-Isra :17 :34). 
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8. Pada Scane ini Dewa menemui Asmara di Beijing. 

                 

 

a. Tahap Denotatif 

Pada adegan ini terlihat Dewa yang ingin menemui Asmara di Beijing, 

Karna dia ini memperjuangkan cinta nya kepada Asmara. dan disini 

terlihat sekar ingin menghalangi Asmara untuk tidak bertemu dengan 

Dewa, karna Sekar takut Asmara akan sakit hati kembali. Tetapi 

Asmara pun tetap menemui Dewa karna ia menghargai usahanya yang 

jauh jauh dating dari Indonesia ke China. 

b. Tahap Konotatif 

Pada adegan ini dimaknai walaupun Asmara yang sakit hati dengan 

Dewa tetapi dia tetep menghargai usaha Dewa yang ingin menemui 

nya di Beijing. Karna menghargai usaha orang lain merupakan salah 

satu akhalak yang terpuji dan upaya membina keserasian dan 

kerukunan hidup antarmanusia agar terwujud suatu kehidupan 

masyaraakat yang saling menghormati dan menghargai sesuai dengan 

harkat dan derajat seseorang sebagai manusia. 
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9. Pada Scane ini Dewa ingin meminta maaf kepada Asmara dan ingin 

melanjukan Hubungan nya seperti yang dulu. 

               

a. Tahap Denotatif 

Pada adegan ini terlihat Dewa meminta maaf karna telah 

mengecewakan perasaan Asmara yang telah berselingkuh dengan 

rekan kerjanya yaitu Anita. Dewa pun meminta satu kesempatan lagi 

untuk memperbaiki perbuatannya, agar bias kembali bersama dengan 

Asmara. 

b. Tahap Konotatif 

Pada adegan ini di maknai bila pergaulan antara, manusia kekeliruan, 

atau kesalahan mungkin saja terjadi. Karna manusia tidak luput dari 

kekehilafan atau kesalahan. Karena itu salah satu Akhlak yang harus 

kita kembangkan adalah memaafkan kesalahan orang lain dengan 

Ikhlas. Seperti yang dilakukan oleh Asmara kepada Dewa. Menjadi 

seorang yang pema’af tercantum dalam Q.S. Al-A’raf ayat 199: 
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Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan 

yang ma´ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. 

(Q.S. Al-A‟raf : 7 : 199). 

 
10. Pada Scane ini Dewa mempertayakan soal Agama dari Zhong Wen 

              

a. Tahap Denotatif 

Pada adegan ini terlihat Zhong Wen yang sedang menceritakan 

tentang Kuil Bumi dan Langit pada Asmara. di tengah pembicaraan 

antara Asmara dan Zhong Wen, tiba-tiba Dewa memotong 

pembicaraan mereka. dan Dewa pun mempertayaankan soal Agama 

dari Zhong Wen. Zhong wen pun menjawab bila ia percaya Tuhan, 

akan Tetapi tidak dengan agamanya. Mendengar pembicaraan seperti 

itu Asmara pun melerai dengan mengganti topik pembicaraan, agar 

salah satu dari mereka tidak tersinggung. 

b. Tahap Konotatif 

Pada adegan ini dimaknai bila Asmara memiliki jiwa toleransi 

terhadap Agama lain. Meskipun ia tau bahwa Zhong Wen bukanlah 

Muslim, tapi ia tetap menghargai Zhong Wen. Karna pada 

sesungguhanya Islam mengajar umatnya untuk toleran dengan cara 
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menghormati agama lain dan bukannya mengikuti ajaran agama lain 

yang kadangkala mampu untuk mensyirikkan Allah SWT. Dan sikap 

toleransi ini termasuk Akhlak yang terpuji. Dalam hal agama toleransi 

telah disampaikan jelas dalam Q.S Al-Kafirun ayat 1-6, dalam urusan 

ibadah masing-masing agama memiliki cara yang berbeda-beda, dan 

kita tidak boleh memaksakan kehendak mereka dalam hal berkaitan 

dengan agama dan keyakinan.  

 

Artinya:  Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan 

menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah 

Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah 

apa yang kamu sembah. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi 

penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan 

untukkulah, agamaku (Q.S. Al-Kafirun :109 :1-6). 

11. Pada Scane ini Sekar sedang membalas E-mail yang masuk di Kotak Pesan 

Asmara kepada Zhong Wen. 

              

a. Tahap Denotatif 
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Pada adegan ini terlihat Sekar yang semula sedang membaca Novel 

Asmara, mulai penasaran dengan E-mail yang dikirim oleh Zhong 

Wen kepada Asmara. akhirnya Sekar pun membaca dan membalas E-

mail tersebut. 

b. Tahap Konotatif 

Pada Adegan ini dimaknai bila membuka Privasi orang lain termasuk 

Akhlak yang tidak sopan, karna menyangkut dari keamanan dan 

Kenyamanan orang lain. Dan pada adegan ini mengajarkan kita untuk 

selalu menjaga kesopanan kita dimana pun kapan pun dan dengan 

siapapun. 

12. Pada Scane ini menunjukan Akhlak pada Orang tua. 

              

a. Tahap Denotatif 

Pada adegan ini terlihat Ridwan, Zhong Wen dan Dewa datang ke 

Asmara. mereka terlihat sedang berjabat tangan dengan Ibunda 

Asmara. 

b. Tahap Konotatif 
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Pada adegan ini dimaknai sebagai akhlak terhadap orang tua. Yaitu 

tindakan Ridwan, Zhong Wen, dan Dewa yang terlihat sedang berjabat 

tangan sambil menundukan kepalanya kepada orang yang lebih tua. 

13. Pada Scane ini Zhong Wen meyakinkan Asmara Bahwa dia adalah jodohnya. 

           

a. Tahap Denotatif 

Pada adegan ini telihat Zhong Wen yang sedang menyakinkan Asmara 

akan persaannya. Asmara yang sedang sakit APS takut akan 

mengecewakan Zhong Wen, karna ia merasa tidak pantas untuk 

menjadi Istri Zhong Wen. Pada adegan ini Kutipan indah dimunculkan 

oleh sutradara film seperti “Cinta sempurna ada, dan tidak perlu fisik 

yang sempurna, untuk memiliki kisah cinta sempurna” 

b. Tahap Konotatif 

Pada adegan ini dimaknai akhlak terhadap sesema. Karna Zhong Wen 

menerima apa adanya Asmara. dan adegan ini juga mengajarkan kita 

untuk tidak selalu membeda beda seseorang karna fisiknya. Karena 

sesungguhnya manusia dimata Allah SWT itu kedudukan nya sama, 

hanya Amal perbuatannya lah yang membedakannya. 


