
ii

ABSTRAK
PESAN DAKWAH DALAM FILM 99 CAHAYA DI LANGIT EROPA KARYA

GUNTUR SOEHARJANTO (ANALISIS TEUN A VAN DIJK)

Oleh
Monica Juniasari

Pesan dakwah dalam skripsi ini lebih menekankan kepada aspek aktivitas
dakwah yang disampaikan oleh seorang da’i (communicator) kepada mad’u
(comunican) dalam proses dakwah. Menyangkut segala aspek kehidupan dari segi
akidah, syariat, dan akhlak yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam.

Penggunaan teknologi informasi menjadi kunci untuk membuka jendela masa
depan. Di tengah gegap gempitanya kemajuan tekhnologi informasi. Sejalan dengan
perkembangan IPTEK, film merupakan salah satu produk ilmu pengetahuan dan
tekhnologi dalam bidang komunikasi yang telah hadir di tengah-tengah kehidupan
umat manusia. Film dapat dijadikan sebagai media pilihan dalam berdakwa karena
peran dakwah Islam semakin hari semakin dituntut untuk lebih membangkitkan
ghiroh umat Islam. Film 99 Cahaya di Langit Eropa menjadi salah satu film yang
dapat mengantarkan pesan dakwah kepada penonton sebagai mad’u. Dalam film
tersebut mengajarkan tentang sikap toleransi antar umat beragama dalam kehidupan
bermasyarakat di Negara Eropa dengan Islam sebagai agama minoritas.

Film 99 cahaya di langit Eropa ini merupakan film yang diangkat berdasarkan
kisah nyata dari Novel dengan judul yang sama karya Hanum Salsabiela Rais dan
Rangga Almahendra, yang ditulis berdasarkan pengamatan selama tiga tahun hidup di
Eropa. Memuat pesan dakwah yang dikemas secara menarik sehingga pesan tersebut
dapat sampai kepada sasaran.

Untuk meneliti tentang film tersebut, dirumuskan masalah yaitu: apa pesan
dakwah yang terkandung dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa?.

Penelitian ini merupakan penelitian library research atau pustaka yang
bersifat kualitatif, bertujuan untuk mendeskripsikan secara konteks atau pemaknaan
pesan dakwah dalam film. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan
telaah dokumen dan interview kepada penulis script serta novel 99 Cahaya di Langit
Eropa guna memperkuat data yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan
model analisis Teun A Van Dijk dengan enam elemennya yaitu Tematik, Skematik,
Semantik, Sintaksis, Stilistik, dan Retoris.

Dan dari hasil penelitian di temukan bahwa pesan dakwah yang terkandung
dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa karya Guntur Soeharjanto ini digolongkan
berdasarkan tema. Dengan elemen tematiknya yakni mengungkap rahasia Islam di
Eropa, dengan alur yang menceritakan tentang sejarah Islam di masa lalu, hingga
tentang perjalanan seorang muslim yang hidup di Negara Eropa dengan Islam sebagai
agama minoritas. Dalam film ini, elemen semantik lebih banyak ditekankan karena
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mengandung makna dari pesan yang disampaikan, sedangkan elemen sintaksis
banyak menggunakan kalimat aktif sehingga elemen stilistik tidak diungkapkan
secara jelas, dan elemen retorispun lebih pada diekspresikan dalam bentuk ghesture
atau bahasa tubuh. Dan keseluruhan pesan dakwah tersebut digolongkan berdasarkan
materi dakwah, yakni: Aqidah, Syariah, dan Akhlaqul Karimah.


