
17 
 

BAB II 

PESAN DAKWAH, FILM DAN TEORI SEMIOTIKA ROLAND BARTHES 

 

A. Pesan Dakwah 

1. Pengertian Pesan Dakwah 

Pesan adalah ide, gagasan, informasi, dan opini yang dilontarkan seorang 

komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk mempengaruhi komunikan 

kearah sikap yang diinginkan komunikator.
1
 

Sedangkan dakwah ditinjau dari etimologi atau bahasa, kata dakwah 

berasal dari bahasa Arab, yaitu “da’a-yad’u-dakwatan”, artinya mengajak, 

menyeru, memanggil. Warson Munawwir, menyebutkan bahwa dakwah artinya 

adalah memanggil (to call), mengundang (to invite), mengajak (to summon), 

menyeru (to propose), mendorong (to urge) dan memohon (to pray). 
2
 

Secara terminologi, definisi mengenai dakwah telah banyak dibuat para 

ahli, dimana masing-masing definisi tersebut saling melengkapi. Walaupun 

berbeda susunan redaksinya, namun maksud dan makna hakikinya sama. Beberapa 

definisi dakwah yang dikemukakan para ahli mengenai dakwah, diantaranya: 

a. Abu Bakar Zakaria mengakatan dakwah adalah usaha para ulama dan 

orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Islam untuk memberikan 

pengajaran kepada khalayak umum sesuai dengan kemampuan yang 

                                                           
1
 Susanto Astrid, Komunikasi Dalam Teroti dan Praktek,(Bandung: Bina Cipta 1997). h. 7. 

2
 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah, 2009). h.1 . 
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dimiliki tentang hal-hal yang mereka butuhkan dalam urusan dunia dan 

keagamaan.
3
 

b. Toha Yahya Omar mendefinisikan bahwa dakwah adalah mengajak 

manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan 

perintah Allah, untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan 

akhirat. 
4
 

c. Jalaludin Rahmat Dakwah adalah ilmu yang membahas tentang proses 

penerimaan, pengolahan, dan penyampaian ajaran Islam untuk merubah 

perilaku individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan ajaran 

Isalam.
5
 

d. Quraish Shihab mendefinisikan dakwah sebagai seruan atau ajakan 

kepada keinsafan, atau usaha mengubah situasi yang tidak baik kepada 

situasi yang tidak baik kepada situasi yang lebih baik dan sempurna baik 

terhadap pribadi maupun masyarat.
6
 

e. M. Arifin Dakwah adalah suatu kegiatan ajakan dalam bentuk lisan, 

tingakah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan terencana 

dalam usaha memengaruhi orang lain secara individu maupun kelompok 

agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, 

                                                           
3
 Moh. Ali Aziz, Edisi revisi, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana,2004). h.11. 

4
 Ibid, h. 13. 

5
 Enjang & Aliyudin, Dasar Dasar Ilmu Dakwah, (Bandung : Widya Padjadjaran,2009). h. 

25. 
6
 M.Munir & Wahyu ilaihi,. Menajemen Dakwah (Jakarta: Kencana, 2009). h.20. 
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penghayatan, serta pengalam terhadap ajaran agama, message yang 

disampaikan kepadanya tanpa adanya unsur-unsur paksaan.
7
 

Jadi yang dimaksud dengan pesan dakwah adalah suatu yang disampaikan 

oleh Da’i kepada Mad’u dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya 

yang dilakukan secara sadar dan berencana tanpa adanya suatu paksaan yang 

bersumberkan pada Al-Qur‟an dan Sunnah.  

2. Dasar Hukum Dakwah 

Keberadaan dakwah  sangat urgen dalam Islam. Antara dakwah dan Islam 

tidak dapat dipisahkan yang satu dengan yang lainnya. Sebagimana diketahui, 

dakwah merupakan suatu usaha untuk mengajak, menyeru, dan mempengaruhi 

manusia agar selalu berpegangan pada ajaran Allah guna mempengaruhi 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Usaha mengajak dan mempengaruhi 

manusia agar pindah dari situasi ke situasi yang lain, yaitu dari situasi yang jauh 

dari ajaran Allah menuju situasi yang sesuai dengan petunjuk dan ajaran-Nya.
8
 

Hal ini berdasakan firman Allah QS.An-Nahl (16): 125:  

 

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

                                                           
7
 Moh.Ali Aziz, Op.Cit, h. 14. 

8
 Samsul Munir Amin, Op.Cit. h.50. 
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tersesesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapatkan petunjuk. (QS.An-Nahl (16): 125). 

Karena pentingnya dakwah itulah, maka dakwah bukan perkerjaan yang 

difikirkan dan dikerjakan sambil lalu saja melainkan suatu pekerjaan yang telah 

dibebankan wajibkan bagi setiap pengikutnya. Dasar kewajiban dakwah tersebut 

terdapat dalam kedua sumber hukum Islam yaitu; Al-Qur‟an dan Al-Hadist. 

a. Al-Qur‟an 

Agama Islam adalah agama yang menganut ajaran kitab Allah yakni Al-

Qur‟an yang mana merupakan sumber utama ajaran-ajaran Islam. Di dalam Al-

Qur‟an banyak sekali ayat yang membahas tentang masalah dakwah. Oleh karena 

itu materi dakwah islam dari sumber tersebut. 

b. Sunnah Rasul (Hadist) 

Didalam Sunnah Rasul banyak kita temui Hadits-Hadits yang berkaitan 

dengan dakwah. Begitu juga dalam sejarah hidup, perjuangan dan cara-cara yang 

beliau pakai dalam menyiarkan dakwahnya. Karena setidaknya kondisi yang 

dihadapi Rasulullah ketika itu di alami juga oleh juru dakwah sekrang ini.
9
 

3. Jenis-Jenis Pesan Dakwah 

Dalam ilmu komunikasi pesan dakwah adalah message, yaitu simbol-

simbol. Pada prinsipnya, pesan apapun dapat dijadikan sebagai pesan dakwah 

selama tidak bertentangan dengan sumber utamanya yaitu Al-Qur‟an dan Hadis. 

Dengan demikian, semua pesan yang bertentangan dengan Al-Qur‟an dan Hadis 

                                                           
9
 Munazier Suparta & Harjani Hefni , Metode Dakwah (Jakarta: Kencana, 2009). h.19-20. 
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tidak dapat disebut dengan pesan dakwah. Adapun jenis pesan dakwah yang 

dikemukakan oleh Moh. Ali Aziz, dalam bukunya Ilmu Dakwah edisi revisi 

antara lain: 

a. Ayat-ayat Al-Qur‟an  

Al-Qur‟an adalah wahyu penyempurna. Seluruh wahyu yang diturunkan 

Allah SWT kepada nabi-nabi terdahulu yang termaktub dan teringkas dalam Al-

Qur‟an. Semua pokok ajaran islam tersebut secara global dalam Al-Qur‟an, 

sedangkan detailnya dijelaskan dalam Hadis. 

b. Hadits Nabi SAW  

Segala hal yang berkenan dengan Nabi SAW yang meliputi ucapan, 

perbuatan, ketetapan, sifat, bahkan ciri fisiknya dinamakan dengan hadis. Untuk 

melihat kualitas kesahihan hadis, pendakwah tinggal mengutip hasil penelitian 

dan penilaian ulama hadis. Dan tidak harus menelitinya sendiri. Pendakwah hanya 

perlu cara mendapatkan hadis yang sahih serta memahami kandungannya. 

c. Pendapat Para Sahabat Nabi SAW  

Orang yang hidup semasa dengan Nabi SAW, pernah bertemu dan 

beriman kepadanya adalah sahabat Nabi SAW. Pendapat sahabat memiliki nilai 

tinggi, karena kedekatan mereka deengan Nabi. Dan proses belajarnya yang 

langsung dari beliau, diantara para sahabat Nabi yang lain. 

d. Pendapat Para Ulama 
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Pendapat ulama apapun isi dan kualitasnya harus dihargai, karena ia 

dihasilkan dari pemikiran yang mendalam berdasarkan sumber utama hukum 

islam, dengan pendapat ulama-ulama yang telah ada. 

e. Hasil Penelitian Ilmiah 

Tidak sedikit ayat Al-Qur‟an yang bisa kita pahami lebih mendalam dan 

luas setelah dibantu hasil sebuah penelitian ilmiah. Inilah hasil penelitian yang 

menjadi salah satu sumber pesan dakwah. Masyarakat modern amat menghargai 

hasil penelitian, bahkan orang sekuler lebih mempercayainya daripada kitab suci. 

Sifat dari hasil penelitian ilmiah adalah relatif dan reflektif. Relatif, karena nilai 

kebenarannya dapat berubah dan reflektif karena ia mencerminkan kualitasnya. 

f. Kisah Pengalaman Teladan 

Ketika mitra dakwah merasa kesulitan dalam mencerna pesan dakwah 

yang kita sampaikan, kita mencari upaya-upaya yang memudahkannya. Ketika 

mereka kurang antusias dan kurang yakin terhadap pesan dakwah, keterangan kita 

yang menguatkan argumentasi atau bukti-bukti nyata dalam kehidupan. Salah 

satunya adalah menceritakan pengalaman seseorang atau pribadi yang terkait 

dengan topik. 

g. Berita Dan Peristiwa 

Pesan dakwah bisa berupa berita tentang suatu kejadian. Peristiwanya 

lebih ditonjolkan dari pada pelakunya. Dan hanya berita yang diyakini 

kebenarannya patut dijadikan pesan dakwah, dalam Al-Qur‟an berita sering 

diartikan dengan kata an-naba’, yakni berita yang penting, terjadinya sudah pasti 
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dan membawa manfaat yang besar. Berbeda dengan kata al-khabar yang berarti 

berita sepele dan sedikit manfaatnya. 

h. Karya Sastra 

Pesan dakwah kadang perlu ditunjang dengan karya sastra yang bermutu, 

sehingga lebih indah dan menarik. Karya sastra ini dapat berupa: syair, puisi, 

pantun, nasyid atau lagu dan sebagainya. 

i. Karya Seni 

Karya seni juga memuat nilai keindahan yang tinggi. Jika karya sastra 

menggunakan komunikasi verbal (diucapkan), karya seni banyak mengutarakan 

komunikasi non verbal (diperlihatkan). Pesan dakwah ini mengacu pada lambang 

yang terbuka dan untuk ditafsirkan oleh siapapun.
10

 

4. Tema-tema Pesan Dakwah 

Berdasarkan temanya, pesan dakwah tidak berbeda dengan pokok-pokok 

ajaran Islam. Banyak Klasifikasi yang di ajukan para ulama dalam memetakan 

Islam. Menurut Endang Saifuddin Anshari, Sebagaimana yang dikutip Moh.Ali 

Aziz, ia membagi pokok-pokok ajaran Islam sebagai berikut: 

a. Akidah, Yang meliputi iaman kepda Allah SWT, Iman kepada 

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

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

b. Syariat, 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). 

                                                           
10

 Moh. Ali Aziz, Op.Cit. h. 317. 
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c. Akhlak, yang meliputi akhlak kepada alkhaliq dan  makhluq (manusia 

dan non manusia).
11

 

 

5. Karakteristik Pesan Dakwah 

Karakteristik pesan dakwah adalah universal, artinya mencakup semua 

bidang kehidupan dengan nilai-nilai mulia yang diterima oleh semua bidang 

kehidupan dengan nilai-nilai mulia yg diterima oleh semua manusia yang 

beradab. Ajaran Islam mengatur hal-hal yang paling kecil dalam kehidupan 

manusia hingga hal yang paling besar. Kemudahan ajaran Islam juga menjadi 

karakter pesan dakwah.  

Dengan demikian, tujuh karakter pesan dakwah adalah orisinal dari Allah 

SWT., mudah, lengkap, seimbang, universal, masuk akal, dan membawa 

kebaikan. Sebagai perbandingan yang tidak jauh berbeda „Abd. Al-Karim Zaidan 

sebagaimana dikutip oleh Moh. Ali Aziz, ia juga mengemukakan ada lima 

karakter pesan dakwah yaitu: 

a. Berasal dari Allah SWT. (annahu min ‘indillah); 

b. Mencakup semua bidang kehidupan (al-syumul); 

c. Umum untuk semua manusia (al-‘umum); 

d. Ada balasan untuk setiap tindakan (al-jaza’ fi al-Islam); dan 

e. Seimbang antara idealitas dan realitas (al-mitsaliyyah wa al-

waqi’iyyah).
12

 

                                                           
11

 Ibid.  h. 332. 
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6. Hubungan Pesan Dakwah dengan Unsur-Unsur Dakwah 

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam 

setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah Da’i, Mad’u, Media 

dakwah, metode dakwah, dan efek dakwah.
13

 

a. Hubungan Pesan dakwah dengan Da’i 

Dai adalah orang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan, maupun 

perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi/ 

lembaga.
14

  

Da’i sangat berhubungan erat dengan pesan dakwah, karna Da’i 

merupakan komikator yang akan menyampaikan pesan dakwah tersebut kepada 

ma‟du sebgai komunikan atau orang yang menerima pesan. 

Dai juga harus mengetahui cara menyampaikan dakwah tentang Allah, 

alam semesta, dan kehidupan, serta apa yang dihadirkan dakwah untuk 

memberikan solusi, terhadap problema yang dihadapi manusia, juga metode 

metode yang dihadirkan untuk menjadikan agar pemikiran dan prilaku manusia 

tidak salah dan tidak melenceng. 
15

 

 

b. Hubungan Pesan Dakwah dengan Mad’u 

                                                                                                                                                                      
12

 Ibid. h. 341-342. 
13

 M.Munir & Wahyu ilaihi,. Op.Cit. h.21. 
14

 Ibid, h.22. 
15

 Mustafa Malaikah, Manhaj Dakwah Yusuf Al-Qordhowi Harmoni antara kelembutan dan 

ketegasan, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997). h. 18. 
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Mad’u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia 

penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia 

yang Bergama Islam atau tidak (Keseluruhan) 

Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk 

mengajak mereka mengikuti agama Islam, sedangkan kepada orang-orang yang 

telah beragama Islam dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam dan 

ikhsan.
16

 Hubungan pesan dakwah dengan Mad’u adalah orang yang menerima 

pesan dakwah itu sendiri yang diharapkan Da’i mendapatkan feedback dari 

comummican itu. 

c. Hubungan Pesan Dakwah dengan Metode Dakwah 

Metode dakwah artinya cara-cara yang dipergunakan oleh seorang Da‟i 

untuk menyampaikan pesan dakwah/ materi dakwah. Sumber metode dakwah 

yang terdapat di Al-Qur‟an Surat al-Nahl: 125 menunjukan ragam yang banyak, 

seperti “Hikmat,nasihat yang benar dan mujadalah atau diskusi atau berbantah 

dengan cara yang baik”. Dengan kekuatan anggotan tubuh (tangan), dengan 

mulut(lidah) dan bila tidak mampu, makan hati.
17

 Dari sumber metode itu tumbuh 

metode metode yang merupakan operasionalisasinya yaitu dakwah dengan 

metode: 

                                                           
16

 Rini Setiawati, Ilmu Dakwah  (Bandar Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan 

Lampung Tahun 2009).  h.35. 
17

 Wardi Bachtiar metodologi penelitian ilmu dakwah (Jakarta: Logos, 1997) h.34. 
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1. Metode Ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud 

untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian dan 

penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan 

menggunakan lisan.
18

 

2. Metode Tanya Jawab adalah metode yang dilakukan dengan 

menggunakan tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana 

ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami atau menguasai 

materi dakwah, disamping itu juga untuk merangsang perhatian 

penerima dakwah.
19

 

3. Metode Diskusi sering dimaksudkan untuk mendorong mitra 

dakwah berpikir dan mengeluarkan pendapat serta ikut 

menyumbangkan dalam suatu masalah agama yang terkandung 

banyak kemungkinan-kemungkinan jawaban.
20

 

4. Metode Progpaganda. Progpaganda berasal dari yunani 

“propagare” artinya menyebarkan atau meluaskan. Dakwah 

dengan menggunakan metode propaganda berarti suatu upaya 

menyiarkan Islam dengan cara mempengaruhi dan membujuk 

massa, persuasive dan bukan bersifat otoriter.
21

 

                                                           
18

Samsul Munir Amin, Op. Cit,  h.101. 
19

 Ibid, h.102. 
20

 Moh. Ali Aziz, Op.Cit. h. 367. 
21

 Samsul Munir Amin, Op. Cit,  h. 103. 
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5. Metode Keteladanan Dakwah dengan menggunakan metode 

keteladanan atau demontrasi berarti suatu cara penyajian dakwah 

dengan memberikan keteladanan langsung sehingga mad’u akan 

tertarik untuk mengikuti kepada apa yang dicontohkannya.
22

 

6. Metode Drama Dakwah dengan menggunakan metode drama 

adalah suatu cara menjajakan materi dakwah dengan 

mempertunjukan dan mempertontonkan kepada Mad’u  agara 

dakwah dapart tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Kini sudah 

bnyak dilakaukan dakwah dengan metode drama melalui film, 

radio, televise, teater, dan lain lain.
23

 

7. Metode Silaturahmi (Home Visit) Dakwah dengan menggunakan 

metode home visit atau silaturahim, yaitu dakwah yang dilakukan 

dengan mengadakan kunjungan kepada suatu objek tertentu dalam 

rangka menyampaikan isi dakwah kepada penerima dakwah
24

. 

Hubungan pesan dakwah dengan metode dakwah adalah cara yang 

digunakan oleh seorang da’i untuk menyampaikan pesan dakwahnya sampai pada 

hati mad’u nya. 

 

 

 

                                                           
22

 Ibid, h.103. 
23

 Ibid, h.104. 
24

 Ibid, h.104. 
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d. Hubungan Pesan Dakwah Dengan Media Dakwah 

Media Dakwah adalah peralatan yang dipergunakan untuk menyampaikan 

materi dakwah/pesan dakwah  kepada penerima dakwah.
25

 Dari segi cara 

penyampaian pesan dakwah, media dakwah dapat dibagi menjadi tiga golongan, 

yaitu: 

1. The spoken words (berbentuk Ucapan), yaitu alat yang mengeluarkan 

bunyi, karena hanya dapat ditangkap oleh telinga disebut juga “the 

audial media” yang bisa berupa ucapan langsung yang dipergunakan 

sehari-hari misalnya telepon, radio,dan lain sebagainya 

2. The printed writing (yang berbentuk tulisan), yang termasuk 

didalamnya adalah barang-barang tercetak, gambar, lukisan, tulisan, 

buku, majalah, brosur, pamflet, dan lain sebagainya. 

3. The audiovisual (berbentuk gambar hidup) yaitu merupakan 

penggabungan dari kedua golongan yang diatas yaitu dapat didengar 

dan dilihat, misalnya seperti film, televisi, vidio, dan lain-lain.
26

 

Hubungan pesan dakwah dengan media dakwah adalah sebgai alat atau 

channel yang digunakan menyampaikan pesan dakwah oleh seorang da’i kepada 

khalayak sebagai mad’u nya. 

e. Hubungan Pesan Dakwah Dengan Efek Dakwah 

Dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, 

jika dakwah telah dilakukan oleh seorang da‟i dengan materi dakwah, wasilah,dan 

thariqah tertentu, maka akan timbul renspon dan efek (atsar) pada mad’u 

(penerima dakwah).
27

 Tanpa menganalisa efek dakwah, maka kemungkinan 

keslahan strategi dakwah yang sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah akan 

                                                           
25

 Wardi Bachtiar Op.Cit. h.35 
26

 Rini Setiawati, Op. Cit. h.46. 
27

 M.Munir & Wahyu ilaihi, Op.Cit h. 34. 
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selalu terluang kembali. Tanggung jawab da’i akan menjadi lebih berat apabila 

tidak adanya feedback atau umpan balik dari mad’u. Jadi semuanya tergantung dari 

pesan dan metode penyampaian dari da’i tersebut. 

B. Film Religi 

1. Pengertian Film Religi 

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media 

komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asassinematografi 

dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan,dan atau bahan hasil 

penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses 

kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang 

dapat dipertunjukkan dan atau di tayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, 

elektronik, dan atau lainnya. 
28

 

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 33 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 

2009 tentang perfilman mengatakan bahwa, Film merupakan karya seni budaya 

yang merupakan pranata social dan media komunikasi massa yang dibuat 

berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat 

dipertunjukkan.
29

 

                                                           
28

 http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18417&cl=Berita, diakses 1 Maret 2016. 
29

 Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 33 pasal 1 ayat Tahun 2009 tentang 

perfilman. 
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Religi adalah “agama” Menurut kamus besar bahasa Indonesia Agama 

adalah kepercayaan kepada Tuhan.
30

 

Jadi yang dimaksud dengan film religi adalah karya cipta seni dan budaya 

yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar bercirikan tentang 

keagamaan, kepercayaan kepada Tuhan dan dibuat berdasarkan asas 

sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan 

atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat 

dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik. 

2. Unsur Unsur Pembentuk Film Religi 

Secara umum unsur film religi memiliki unsur yang sama seperti film 

pada umumnya. yakni, unsur naratif dan unsur sinematik. Dua unsur tersebut 

saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk film. 

Masing masing unsur tersebut tidak akan dapat membentuk film jika hanya berdiri 

sendiri. 

a. Unsur Naratif  

Bisa kita dikatakan bahwa unsur naratif adalah bahan (materi) yang akan 

diolah. Dalam film cerita unsur naratif adalah perlakuan terhadap cerita filmnya. 

Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. Setiap film cerita 

                                                           
30

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,( Jakarta: Balai Pustaka, 

2005). h.10. 
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tidak mungkin lepas dari unsur naratif. Setiap cerita pasti memiliki unsur-unsur 

seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, waktu serta lainnya. Seluruh elemen-

elemen tersebut saling berinteraksi serta berkesinambungan satu sama lain untuk 

membentuk sebuah jalinan peristiwa yang memiliki maksud dan tujuan. 

Sedangkang pada film religi unsur naratif lebih ke cerita tentang agama. 

b. Unsur Sinematik 

Sementara untuk unsur sinematik adalah cara (gaya) untuk mengolahnya. 

Unsur sinematik atau juga sering diistilahkan gaya sinematik merupakan aspek-

aspek teknis pembentuk film yakni:  

1. Mise-en-scane adalah segala cara hal yang berada di depan 

kamera.  

2. Sinematografi adalah perlakuan terhadap kamera dan filmnya serta 

hubungan kamera dan obyek yang diambil.  

3. Editing adalah transisi sebuah gambar (Shot) ke gambar (shot) 

lainnya.  

4. Sedangkan suara adalah segala hal dalam film yang mampu kita 

tangkap memlalui indra pendengaran. Seluruh unsur sinematik 

tersebut saling terkait, mengisi, serta berkesinambungan satu sama 

lain untuk membentuk unsur sinematik secara keseluruhan.
31
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3. Karakter Film Religi 

Pada dasarnya, karakter film religi tidak jauh berbeda dengan karakter 

film pada umumnya, yakni memiliki tujuaan untuk menyampaikan suatu hal 

tergantung dengan jenis film tersebut dan sesuai dengan apa yang disampaikan 

oleh pembuat film. 

Adapun karakter pada film religi, adalah: 

a. Film yang didalamnya menceritakan tentang cinta, baik cinta kepada 

Allah, Rosul dan sesama manusia 

b.  Film yang menceritakan nilai – nilai pendidikan yang dapat kita 

jadikan satu gambaran tentang kehidupan 

c. Film yang menceritakan tentang akhlak islam yang bersumber dari al 

Qur`an dan al Hadist serta kisah – kisah tauladan Rosul SAW.
32

 

4. Film Sebagai Media Dakwah 

Banyak alat yang bisa dijadikan media dakwah. Secara lebih luas, dapat 

dikatakan bahwa alat komunikasi apa pun yang halal bisa digunakan sebagai 

media dakwah. Alat tersebut bisa dikatakan sebagai media dakwah bila ditujukan 

untuk berdakwah. Semua alat itu tergantung dari tujuannya. A. Hasjmy menyebut 

media dakwah dan sarana dakwah atau alat dakwah dan medan dakwah ada enam 

macam, yaitu: mimbar (podium) dan khitabah (pidato/ceramah); qalam (pena) 
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dan kitabah (tulisan); masrah (pementasan) dan malhamah (drama); seni suara 

dan seni bahasa; madrasah dan dayah (surau); serta lingkungan kerja dan usaha 
33

 

Film merupakan salah satu media komunikasi massa. Dikatakan media 

komunikasi massa karena merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan 

saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara 

massal, dalam arti berjumlah banyak, tersebar dimana-mana dan menimbulkan 

efek tertentu.
34

 

Melihat dari pengaruh film yang sangat besar pada jiwa manusia, penulis 

menyimpulkan bila film merupakan suatu media dakwah yang sangat bisa dipakai 

untuk kegiatan berdakwah di zaman yang modern ini. Jika film digunakan sebgai 

media dakwah maka hal pertama harus diisi missi dakwah adalah naskahnya, 

kemudian diikuti skenario, shooting, dan Acting-nya. 
35

 

Film sebagai media dakwah mempunyai kelebihan, antara lain dapat 

menjangkau berbagai kalangan. Kalau pers bersifat visual semata dan radio 

bersifat auditif, maka film dapat dijadikan media dakwah dengan kelebihannya 

sebagai audio visual. Kelebihan film sebagai media dakwah antara lain: 

a. Secara psikologis, penyuguhan secara hidup dan tampak yang dapat 

berlanjut dengan animation memiliki keunggulan daya efektif 

terhadap penonton. Banyak hal yang abstrak dan samar-samar dan 
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sulit diterangkan dengan kata-kata dapat disuguhkan kepda khlayak 

lebih baik dan efisien dengan media ini. 

b. Media film yang menyuguhkan pesan yang hidup dapat mengurangi 

keraguan apa yang disuguhkan, lebih mudah diingat dan mengurangi 

kelupaan.
36

 

c. Film sebagai media komunikasi, juga dapat berfungsi sebagai media 

dakwah yang bertujuan mengajak kepada kebenaran. Dapat 

mengkomunikasi kan nilai - nilai kepada masyarakat sehingga perilaku 

penonton dapat berubah mengikuti apa yang disaksikannya  dalam 

berbagai film. Melihat hal demikian sangat memungkinkan sekali 

media film digunakan sebagai sarana penyampai syiar islam kepada 

masyarakat luas. 

d. Melalui media film informasi disampaikan secara teratur sehingga 

menarik untuk ditonton. Hal ini dikarenakan persiapan yang begitu 

mantap mulai dari naskah, skenario, Shooting, Acting, dan 

penyeselain. Media film dan sinetron sebernya bersifat entertaiment 

(Hiburan), bahkan bersifat komersial. Akan tetapi, film dapat 

digunakan sebagai media dakwah,
37

 jika isinya tentang Islam dan 

mengajak kepada kebaikan. 
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C. Semiotika Roland Barthes 

1. Pengertian Semiotika 

Secara etimologis, istilah semiotika berasal dari kata yunani semeion yang 

berarti ”Tanda”. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar 

konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili seseuatu 

yang lain.  

Secara terminologis, semiotika dapat didefiniskan sebgai ilmu yang 

mempelajari sederetan luas objek-objek peristiwa –peristiwa, seluruh kebudayaan 

sebagai tanda.
38

 

Jadi Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji 

tanda. Semiotika, atau dalam istilah Barthes, semiologi, pada dasarnya hendak 

mempelajari bagaimana kemanusiaan (Humanity) memaknai hal-hal (thing). 
39

 

2. Macam-macam Semiotik 

Saat ini sekurang-kurangnya terdapat sembilan macam semiotik yang kita 

kenal:  

a. Semiotik analitik, merupakan semiotik yang menganalisis sistem 

tanda. Semiotik berobjekkan tanda dan menganalisisnya menjadi ide, 

obyek dan makna. Ide dapat dikatakan sebagai lambang, sedangkan 
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makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu pada 

objek tertentu. 

b. Semiotik deskriptif adalah semiotik yang memperhatikan sistem tanda 

yang dapat kita alami sekarang meskipun ada tanda yang sejak dahulu 

tetap seperti yang disaksikan sekarang. 

c. Semiotik Faunal Zoosemiotic merupakan semiotik khusus yang 

memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. 

d. Semiotik Kultural merupakan semiotik yang khusus menelaah sistem 

tanda yang ada dalam kebudayaan masyarakat tertentu. Telah 

diketahui bahwa masyarakat sebagai makhluk sosial memiliki sistem 

budaya tertentu yang telah turun temurun dipertahankan dan 

dihormati. Budaya yang terdapat dalam masyarakat yang juga 

merupakan sistem itu, menggunakan tanda-tanda tertentu yang 

membedakannya dengan masyarakat lain.  

e. Semiotik Naratif adalah semiotik yang membahas sistem tanda dalam 

narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan (folklore). 

f. Semiotik Natural atau semiotik yang khusus menelaah sistem tanda 

yang dihasilkan oleh alam. 

g. Semiotik Normatif merupakan semiotik yang khusus membahas 

sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma. 
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h. Semiotik sosial merupakan semiotik yang khusus menelaah sistem 

tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik 

lambing kata maupun lambang rangkaian kata berupa kalimat. 

i. Semiotika Struktural adalah semiotik yang khusus menelaah sistem 

tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa.
40

 

3. Teori Semiotika Roland Brathes 

Roland Barthes adalah salah satu tokoh semotika komunikasi yang 

menganut aliran semiotika komunikasi strukturalisme Ferdinandde Saussures. 

Roland dikenal sebagai salah satu seorang pemikir strukturalis yang getol 

mempraktikkan model linguistik dan semiologi saussure, ia juga intelektual dan 

kritikus sastra Prancis yang ternama. Ia berpendapat bahasa adalah sebuah sistem 

tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam 

waktu tertentu.  

Barthes menjelaskan dua tingkat dalam pertandaan , yaitu Denotasi dan 

Konotasi. Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara 

penanda dan petanda, yang didalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit, 

tidak langsung, dan tidak pasti (artinya terbuka terhadap berbagai kemungkinan 

tafsiran). Selain itu, Barthes juga melihat makna dalam tingkatanya, tetapi lebih 

bersifat konvensional, yaitu makna-makna yang berkaitan dengan mitos. Mitos 
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dalam pemahaman semiotika Barthes adalah pengkodean makna dan nilai-nilai 

social (yang sebetulnya arbiter atau konotatif) sesuatu yang dianggap ilmiah.
41

 

Salah satu area penting penting yang dirambah Barthes dalam studi nya 

tentang tanda adalah peran pembaca (the reader). Konotasi, walaupun merupakan 

sifat asli tanda, membutuhkan keaktifan pembaca agar dapat berfungsi. Barthes 

secara panjang lebar mengulas apa yang sering disebutkan sebagai sistem 

pemaknaan tataran ke-dua, yang dibangun diatas sistem yang telah ada 

sebelumnya. Sistem ke-dua ini oleh Barthes disebut dengan Konotatif, yang 

didalam Mythologies-nya ia bedakan dari Denotatif  atau sistem  pemaknaan 

tataran pertama. 

Untuk dapat mengetahuinya Roland membuat peta untuk bagaimana tanda 

bekerja dan memproduksi makna: 
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1. Signefier (Penanda) 2. Singnifiend (Petanda) 

 
 

3. Denotatif Sing (Tanda 

denotatif) 

 

 

4. CONNOTATIEF SIGFIER 

(Penanda Konotatif) 

 

 
 

5. CONNOTATIF SIGNIFIER 

(Petanda Konotatif) 

 

 

6. KONOTATIF SIGN (Tanda Konotatif) 
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Dari peta Barthes tersebut terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas 

pananda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan tanda denotatif 

adalah juga penanda konotatif (4). Dari penanda konotatif akan memunculkan 

petanda konotatif yang kemudian akan melandasi munculnya tanda konotatif. 

Dengan kata lain, hal tersebut merupakan unsur material: hanya jika anda 

mengenal tanda “singa”, barulah konotasinya seperti harga diri, kegarangan dan 

keberanian menjadi mungkin.  

Pada dasarnya, ada perbedaan antara denotasi dan konotasi dalam 

pengertian secara umum serta denotasi yang dimengerti oleh Brathes. Dalam 

pengertian umum, denotasi biasanya dimengerti sebagai makna harfiah 

(sesungguhnya), bahkan terkadang juga dirancukan dengan referensi atau acuan. 

Proses signifikan yang secara tradisional disebut sebagai denotasi ini biasanya 

mengacu kepada penggunaan bahasa dengan arti yang sesuai dengan apa yang 

terucap. Akan tetapi dalam semiologi Brathes denotasi merupakan sistem 

signifikan tingkat pertama, sementara konotasi merupakan sistem tingkat kedua. 

4. Analisis Semiotika dalam Film 

Semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda. Studi tentang tanda dan segala 

yang berhubungan dengannya, cara berfungsinya, hubungan dengan tanda-tanda 

lain, pengirimnya dan penerimanya oleh mereka yang menggunakannya.  
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Menurut Preminger, ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial atau 

masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik mempelajari 

sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda 

tersebut mempunyai arti.
42

 

Film merupakan bidang kajian yang amat relevan bagi analisis semiotika. 

Film umumnya dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu termasuk 

berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik untuk mencapai efek yang 

diharapkan.
43

 

Semiotika sebagai suatu model dari ilmu pengetahuan sosial memahami 

dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut dengan 

tanda. Dengan demikian semiotik mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu 

tanda. Dalam tanda ada sesuatu sesuatu yang tersembunyi di baliknya dan bukan 

merupakan tanda itu sendiri.
44

 

Analisa semiotik berupaya menemukan makna tanda pada film termasuk 

hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda. Karena sistem tanda sifatnya 

amat kontekstual dan bergantung pada penggunaan tanda tersebut. Pemikiran 

pengguna tanda merupakan hasil pengaruh dari berbagai kontruksi sosial di mana 

pengguna tanda tersebut berada. 
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