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BAB II

PESAN DAKWAH DAN FILM RELIGI SERTA ANALISIS WACANA

MODEL TEUN A VAN DIJK

A. Pesan Dakwah

1. Pengertian Pesan Dakwah

Pesan adalah sesuatu yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima.1

Pesan adalah sesuatu yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain, baik secara

individu maupun kelompok yang dapat berupa buah pikiran, keterangan, pernyataan

dari sebuah sikap.2 Sementara Susanto Astrid mengatakan bahwa pesan adalah ide,

gagasan, informasi, dan opini yang dilontarkan seorang komunikator kepada

komunikan yang bertujuan untuk mempengaruhi komunikan kearah sikap yang

diinginkan oleh komunikator.3

Pesan adalah keseluruhan dari pada apa yang disampaikan oleh komunikator.

Pesan seharusnya mempunyai inti pesan (tema) sebagai pengarah didalam usaha

mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Pesan dapat disampaikan

secara panjang lebar, namun yang perlu diperhatikan dan diarahkan kepada tujuan

akhir dari komunikasi.4

1 Hafied Cangara, Pengertian Ilmu Komunikasi (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 1998), h.23.
2 Toto Tasmoro, Komunikasi Dakwah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 9.
3 Susanto Astrid, Komunikasi Dalam Teori dan Praktek (Bandung: Bina Cipta, 1997), h. 7.
4 A.W Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 14.
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Sedangkan pengertian dakwah ditinjau dari segi bahasa (etimologi) adalah

berasal dari bahasa Arab “da’wah” berarti; panggilan, seruan, atau ajakan (mashdar)

sedangkan Fiilnya adalah “da’a-Yad’u” berarti ; memanggil, menyeru,atau

mengajak.5

Menurut Achmad Mubarok dalam bukunya Psikologi Dakwah, mengatakan

bahwa dakwah ialah usaha mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap

mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan bertingkah laku seperti apa yang

didakwahkan oleh da’i. Setiap da’i dari agama apa pun pasti berusaha mempengaruhi

orang lain agar mereka bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan agama mereka.6

Arti dakwah ditinjau dari segi istilah (terminology) bermacam-macam, berikut

ini ada beberapa pendapat para ahli ilmu dakwah mengenai pengertian dakwah,

antara lain:

a. Menurut Muhammad Natsir

Dalam tulisannya berjudul “Fungsi Dakwah Islam dalam Rangka

Perjuangan” dakwah adalah usaha-usaha menyerukan dan menyampaikan kepada

perorangan manusia dan seluruh umat konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan

hidup manusia didunia ini, yang meliputi amar ma’ruf nahi munkar, dengan berbagai

macam media dan cara yang diperbolehkan akhlak dan membimbing pengalamannya

5 Rini Setiawati, Ilmu Dakwah (Bandar Lampung: Pusikamla, 2009), h. 1.
6 Achmad Mubarok, Psikologi Dakwah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 19-20.
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dalam perikehidupan perseorangan, perikehidupan berumah tangga (usrah),

perikehidupan bermasyarakat dan perikehidupan bernegara.7

b. Menurut Prof. Dr. H. Aboebakar Atjeh

Dalam bukunya “Beberapa Catatan Mengenai Dakwah Islam” dakwah ialah;

“Seruan kepada semua manusia untuk kembali dan hidup sepanjang ajaran Allah

yang benar, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan nasehat yang baik”.8

c. Menurut H. Masdar Helmy

Dakwah adalah mengajak dan menggerakkan manusia agar mentaati ajaran-

ajaran Allah (Islam) termasuk amar ma’ruf nahi munkar untuk bisa memperoleh

kebahagian didunia dan akhirat. 9

d. Menurut M. Adnan Harahap

Dakwah adalah suatu usaha merubah sikap dan tingkah laku orang dengan

jalan menyampaikan informasi tentang ajaran Islam dan menciptakan kondisi serta

situasi yang diharapkan dapat mempengaruhi sasaran dakwah, sehingga terjadi

perubahan kearah sikap dan tingkah laku positif menurut norma-norma agama

Islam.10

7 Ibid, h.3.
8 Ibid, h. 4.
9 Ibid, h. 4.
10 Ibid, h. 5.
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Dari definisi-definisi tersebut, meskipun terdapat perbedaan redaksi atau

perumusan, akan tetapi sebenarnya mengandung tiga unsur pengertian pokok,11 yaitu:

a. Dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam dari seseorang kepada

orang lain.

b. Penyampaian ajaran Islam tersebut: -mengajak orang untuk beriman dan

mentaati Allah SWT, -Amar ma’ruf, perbaikan dan pembangunan

masyarakat. -Nahi Munkar (mencegah kemungkaran).

c. Usaha tersebut dilakukan secara sadar dengan tujuan terbentuknya suatu

individu atau masyarakat yang taat dan mengamalkan, sepenuhnya seluruh

ajaran Islam untuk mencapai tujuan yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan

hidup yang diridhai oleh Allah SWT.

Dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan baik dalam

bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan

berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individual maupun

secara kelompok agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap

penghayatan, serta pengalaman terhadap ajaran agama sebagai message yang

disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur-unsur paksaan.12

Pada saat pesan sampai pada komunikator, psikologi melihat ke dalam proses

penerimaan pesan, menganalisa faktor-faktor personal dan situasional yang

11 Ibid, h. 5-6.
12 M. Arifin, Psikologi Dakwah suatu pengantar Studi (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 6.
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mempengaruhinya, dan menjelaskan berbagai corak komunikan ketika sendirian atau

dalam kelompok.13

Sementara itu dalam bahasa Islam, dakwah adalah upaya mempengaruhi

orang lain agar mereka bersikap dan bertingkah laku Islami (memeluk agama Islam).

Sebagai perbuatan atau aktifitas, dakwah adalah peristiwa komunikasi dimana da’i

menyampaikan pesan melalui lambang-lambang kepada mad’u, dan mad’u menerima

pesan itu, mengolahnya dan kemudian meresponnya.14

Pesan dakwah adalah Al-Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadits

sebagai sumber utama yang meliputi aqidah, syariah, dan akhlak dengan berbagai

macam cabang ilmu yang diperoleh darinya.15

Hakikat pesan dakwah merupakan wujud hakiki (Al-Haq) adalah Al-Islam

dan syar’ah, sebagaimana kebenaran hakiki yang datang dari Allah SWT melalui

malaikat Jibril kepada para Nabi-Nya, dan sampai kepada Nabi terakhir, yakni

Muhammad SAW.16

Dalam ilmu komunikasi pesan dakwah adalah message, yaitu simbol-simbol.

Dalam literature berbahasa Arab, pesan dakwah disebut maudlu’ al-da’wah. Istilah

ini lebih tepat dibanding dengan istilah “materi dakwah” yang diterjemahkan dalam

bahasa Arab menjadi maaddah al-da’wah. Sebutan yang terakhir ini bisa

13 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2007), cet. 25, h. 5.

14 Achmad Mubarok, Op. Cit. h. 20.
15 Wardi Bachtiar, Metodelogi Penelitian Ilmu Dakwah (Jakarta: Logos, 1997), h. 33-34.
16 Asep Muhiddin, Dakwah dalam Perspektif Al-Quran (Bandung; CV Pustaka Setia, 2002), h.

149.
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menimbulkan kesalahpahaman sebagai longistik dakwah. Istilah pesan dakwah

dipandang lebih tepat untuk menjelaskan, “isi dakwah berupa kata, gambar, lukisan

dan sebagainya yang diharapkan dapat memberikan pemahaman bahkan perubahan

sikap dan perilaku mitra dakwah”.17

Pada prinsipnya, pesan apapun dapat dijadikan sebagai pesan dakwah selama

tidak bertentangan dengan sumber utamanya, yaitu Al-Qur’an dan Hadits. Dengan

demikian, semua pesan yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits tidak dapat

disebut sebagai pesan dakwah. Semua orang dapat berbicara tentang moral, bahkan

dengan mengutip Al-Qur’an sekalipun. Akan tetapi, jika hal itu dimaksudkan untuk

pembenaran atau dasar bagi kepentingan nafsunya semata, maka demikian itu bukan

termasuk pesan dakwah. Pesan dakwah pada garis besarnya terbagi menjadi dua,

yaitu pesan utama (Al-Qur’an dan Hadits) dan pesan tambahan atau penunjang (selain

Al-Qur’an dan Hadits).18

2. Pengelompokan Pesan Dakwah

Pesan dakwah atau maddah (materi dakwah) ialah isi pesan atau materi yang

disampaikan oleh da’i kepada mad’u. secara konseptual pada dasarnya materi dakwah

Islam tergantung pada tujuan dakwah yang hendak dicapai. Namun, secara global, isi

pesan dakwah atau materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi tiga pokok, yaitu: 19

17 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2015), cet. 4, h. 318.
18 Ibid. h. 319.
19 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah, 2013), cet. 2, h. 89.
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a. Masalah Keimanan (Aqidah)

Aqidah adalah pokok kepercayaan dalam agama Islam. Aqidah Islam disebut

tauhid dan merupakan inti dari kepercayaan. Tauhhid adalah suatu kepercayaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam, aqidah merupakan I’tiqad bathiniyyah

yang mencakup masalah-masalah yang erat hubungannya dengan rukun iman.20

Aqidah dan kepercayaan dalam Islam merupakan pokok keimanan yang harus

dipercayai dan diyakini oleh seorang muslim.

“Iman ialah engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-
kitab-Nya, Rosul-rosul-Nya, hari akhir dan percaya adanya ketentuan Allah
yang baik maupun yang buruk” (HR. Muslim)

b. Masalah Keislaman (Syariat)

Syariat adalah seluruh hukum dan perundang-undangan yang terdapat dalam

Islam, baik yang berhubungan manusia dengan Tuhan, maupun antar manusia sendiri.

Dalam Islam, syariat berhubungan erat dengan amal lahir (nyata), dalam rangka

mentaati semua peraturan atau hukum Allah, guna mengatur hubungan antar manusia

dengan Tuhannya dan mengatur antar sesama manusia.

Masalah-masalah yang berhubungan dengan syariah bukan saja terbatas pada

ibadah kepada Allah SWT, akan tetapi masalah-msalah yang berkenaan dengan

pergaulan hidup antar sesama manusia juga diperlukan. Seperti hukum jual beli,

berumah tangga, bertetangga, warisan,kepemimpinan dan amal saleh lainnya.

20 Ibid. h. 90.
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Demikian juga larangan-larangan Allah seperti meminum khamr, mencuri, berzina,

dan membunuh, serta masalah-masalah yang menjadi materi dakwah Islam.

Pengertian syariat mempunyai dua aspek, yaitu hubungan antara manusia

dengan tuhan (vertikal) yang disebut ibadah, dan hubungan antar manusia dengan

sesama manusia (horizontal) yang disebut muamalat.21

c. Masalah Budi Pekerti (Akhlaqul Karimah)

Akhlak dalam aktivitas dakwah (sebagai materi dakwah) merupakan

pelengkap saja, yakni untuk melengkapi keimanan dan keislaman seseorang.

Meskipun akhlak ini berfungsi sebagai pelengkap, bukan berarti masalah akhlak ini

kurang penting dibandingkan dengan masalah keimanan dan keislaman, akan tetapi

akhlak merupakan penyempurnaan keimanan dan keislaman seseorang. Ajaran budi

pekerti dalam Islam termasuk ke dalam materi dakwah yang penting untuk

disampaikan kepada masyarakat penerima dakwah. Islam menjunjung tinggi nilai-

nilai moralitas dalam kehidupan manusia. Dengan akhlak yang baik dan keyakinan

agama yang kuat maka Islam membendung terjadinya dekadensi moral.22

Aqidah, syariah dan ahlak pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam

ajaran Islam. Ketiga unsur tersebut dapat dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan.

Aqidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan,

menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Sementara syariah sebagai

21 Ibid. h. 91.
22 Ibid. h. 92.
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sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak

sebagai sistematika  menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama.

Aqidah, syariah dan akhlak dalam Al-Qur’an disebut iman dan amal saleh.

Iman menunjukkan makna aqidah, seseorang yang melakukan perbuatan baik, tetapi

tidak dilandasi aqidah, maka perbuatannya hanya dikategorikan sebagai perbuatan

baik. Namun jika perbuatan baik tersebut didorong oleh keimanan terhadap Allah

sebagai wujud pelaksanaan syariah disebut amal saleh.

3. Fungsi Dakwah

Dakwah berfungsi untuk meyebarluaskan Islam kepada manusia sebagai

individu dan masyarakat sehingga meratalah rahmat Islam sebagai “Rahmatan Lil

‘Alamin” bagi seluruh makhluk Allah. Firman Allah SWT :

          
Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi
rahmatan bagi semesta alam” (QS. Al-Anbiya [03]: 104)

Dakwah berfungsi juga melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi

kaum muslim berikutnya sehingga kelangsungan ajaran Islam beserta pemeluknya

dari generasi ke generasi berikutnya tidak terputus. Selain itu, dakwah juga berfungsi

korektif, yaitu meluruskan akhlak yang bengkok, mencegah kemungkaran dan

mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani.23

23 Rini Setiawati, Op. Cit. h. 21.
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4. Sifat dan Isi Pesan Dakwah

Bagi seorang da’i diperlukan ‘pengetahuan tentang sisi-sisi kejiwaan dari

seorang mad’u yang menjadi sasaran kegiatan dakwahnya. Jika seorang da’i

mengabaikan masalah kejiwaan atau psikologi, maka pesan-pesan dakwah yang

sebenarnya merupakan ajaran-ajaran suci menjadi tidak memperoleh simpatik dari

objek dakwah.24

Dalam masalah sifat dasar dakwah, terdapat banyak pendapat. Salah satunya
menurut Rini Setiawati, dalam bukunya berjudul “Ilmu Dakwah”.
Menurutnya sifat-sifat dasar dakwah terdiri atas enam bagian, antara lain :
a. Dakwah Bersifat Persuasif bukan Koership
Dakwah bersifat persuasive artinya berusaha mempengaruhi manusia untuk
menjalankan agama sesuai dengan kesadaran dan kemauannya bukan dengan
jalan koership (paksaan), sebab pemaksaan adalah perampasan hak azasi
manusia dalam beragama.
b. Dakwah Ditujukan Kepada Pemeluk Islam dan Non Islam
Dakwah berusaha menyebarkan dan meratakan rahmatan Allah bagi seluruh
penghuni alam raya. Oleh karena itu dakwah ditujukan baik kepada orang-
orang yang beragama Islam untuk meningkatkan kualitas imannya maupun
kepada orang-orang non Islam untuk menerima kebenaran Islam.
Dakwah bukanlah sesuatu yang ekslusif yang ditujukan hanya pada orang-
orang muslim atau pada orang non muslim, dakwah Islam bersifat universal.
c. Dakwah adalah Anamnesti
Dakwah adalah anamnesti maksudnya adalah dakwah berusaha
mengembalikan manusia kepada sifat aslinya yang fithri (suci) yaitu sifat asal
manusia sejak lahir yang menjadikannya secara kodrati menerima kebenaran
Islam.
d. Dakwah Bukanlah Prabawa Psikotropik
Prinsip bahwa dakwah Islam tidak dilakukan prabawa psikotropik yang
artinya mengalihkan agama seseorang yang sadar dengan cara-cara magis,
mistik atau kimiawi untuk memeluk Islam adalah jahat dan amoral.
e. Dakwah adalah Rational Intellection
Dakwah adalah suatu proses kritis dari rational intellection berdasarkan
sifatnya yang tidak dogmatis dan tidak pernah didasarkan atas kewenangan

24 Samsul Munir Amir, Op. Cit. h. 211.
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seseorang atau suatu tradisi dan dakwah merupakan suatu alat kritis, maka ia
harus selalu terbuka terhadap bukti-bukti atau kenyataan baru.
Sebagai inteleksi yang rasional dakwah memperlihatkan bahwa dalam Islam
keyakinan selalu dibarengi dengan pengetahuan dan ketegaran hati.
f. Dakwah adalah Rationally Necessary
Dakwah islam menyatakan materi dakwah secara rassional, bukan proklamasi
suatu peristiwa atau proklamasi dari kebenaran idea, tetapi dakwah adalah
suatu prestasi atau penyajian penilaian kritis bagi nilai-nilai kebenaran.
Islam menghargai keputusan dan keinginannya, tetapi mereka yang tidak
setuju dengan Islam diharapkan bias memberikan ketenangan serta tidak
mengusik hak para tetangganya untuk mendengarkan dakwah.25

Pesan dakwah hendaklah bersifat ceria dan senang apabila disampaikan dalam

hajat Walimaul ‘ursy, khitan, dan aqiqah, sedangkan untuk isi pesan hendaknya

memberikan masukan kedepan dalam membina rumah tangga dan mengucap syukur

atas telah diberikannya rahmat dari Allah SWT, untuk Walimaul Khitan diberikan

arahan untuk selalu mematuhi orang tuanya, dan aqiqah hendaknya pesan lebih

kepada orang tua agar dapat mendidik anak menjadi sholih dan sholihah. Sebaliknya

jika dalam suasana duka hendaknya pesan bersifat perenungan kepada Allah, dan

lebih mengingatkan lagi bahwa pada hakikatnya semua makhluk hidup pasti akan

kembali kepada sang pencipta lagi.

5. Hubungan Pesan Dakwah dengan Unsur-unsur Dakwah

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam

setiap kegiatan dakwah itu , yakni da’i, mad’u, metode dakwah, media dakwah, efek

dakwah, dan tujuan dakwah.

25 Rini Setiawati, Op. Cit. h. 22-25.
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a. Hubungan Pesan Dakwah dengan Da’i

Da’i adalah orang yang mengajak kepada orang lain baik secara langsung atau

tidak langsung dengan kata-kata, perbuatan atau tingkah laku kearah kondisi yang

baik atau lebih baik menurut syariat Al-Qur’an dan Assunnah. Dalam pengertian

tersebut, da’i identik dengan orang yang melakukan amar ma’ruf nahi munkar.26 Da’i

merupakan unsur dakwah yang paling penting, karena tanpa da’i, Islam hanya

sekedar ideology yang tidak terwujud dalam kehidupan masyarakat.27

Dalam komunikasi dakwah, yang berperan sebagai komunikator atau da’i

adalah setiap muslim atau muslimah yang mukallaf dimana bagi mereka kewajiban

dakwah merupakan suatu yang melekat tidak terpisahkan dari misinya sebagai

penganut Islam, sesuai dengan perintah “sampaikanlah walau hanya satu ayat”.

Secara khusus dapat berperan sebagai komunikator adalah mereka yang mengambil

keahlian khusus dalam bidang agama Islam, yang dikenal dengan panggilan ulama.

Da’i sangat berhubungan erat dengan pesan dakwah, karena seorang da’i

merupakan komunikator yang akan menyampaikan pesan dakwah tersebut kepada

mad’u sebagai komunikan atau orang yang menerima pesan.

b. Hubungan Pesan Dakwah dengan Objek Dakwah

Mad’u atau objek dakwah adalah seluruh manusia sebagai makhluk Allah

SWT yang dibebani menjalankan agama Islam dan diberi kebebasan untuk berikhtiar.

26 Samsul Munir Amir, Op. Cit. h. 68.
27 Rini Setiawati, Op. Cit. h. 32.
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Berkehendak dan bertanggung jawab atas perbuatan sesuai dengan pilihannya, mulai

dari individu, keluarga, kelompok, golongan, kaum massa, dan umat manusia

seluruhnya. Hubungan pesan dakwah dengan objek dakwah ialah orang yang

menerima pesan dakwah itu sendiri yan diharapkan oleh da’i mendapatkan feedback

dari komunikan itu.

c. Hubungan Pesan Dakwah dengan Metode Dakwah

Metode dakwah adalah suatu cara-cara yang dilakukan dalam melaksanakan

dakwah oleh seorang da’i atau komunikator, menghilangkan rintangan atau kendala-

kendala dakwah, agar mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien.28

Islam mengakui realitas adanya perbedaan dalam bahasa dan ras (suku

bangsa), tetapi hal tersebut bukanlah merupakan dasar perbedaan dalam hal

menghargainya. Sesuai dengan ajaran Al-Quran, perbedaan diciptakan untuk

terwujudnya saling berkenalan sehingga terwujudlah sharing of information dan

transfer of idea, di mana diharapkan dengan cara ini akan terbentuk suatu masyarakat

dunia yang damai dan bersatu. Atas dasar ini, dakwah sebagai alat menyampaikan

ide-ide tidak mengenal unsur paksaan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar

agama Islam. Dengan demikian metode dakwah berdiri di atas landasan yang sangat

demokratis dan persuasif. Demokratis yang dimaksudkan, bahwa seorang

komunikator pada akhirnya menghargai keputusan final yang akan dipilih oleh pihak

komunikannya.

28 Enjang AS, Op. Cit. h. 83.
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Hubungan pesan dakwah dengan metode dakwah adalah cara yang digunakan

oleh seorang da’i untuk menyampaikan pesan dakwahnya agar sampai pada hati dan

fikiran mad’u nya, didasarkan atas hikmah dan kasih sayang yang merupakan

pemegang peran yang paling dominan dalam proses penyampaian ide-ide dalam

komunikasi dakwah.

d. Hubungan Pesan Dakwah dengan Media Dakwah

Media berasal dari bahasa latin Medium yang secara harfiah berarti perantara.

Dalam bahasa Inggris media merupakan bentuk jamak dari medium yang berarti

tengah, antara, rata-rata. Media adalah alat yang dipergunakan untuk menyampaikan

maddah dakwah (ajaran Islam) kepada mad’u. dari segi cara penyampaian pesan

dakwah, media dakwah dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

- The spoken words (Berbentuk Ucapan), yaitu alat yang dapat 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.

- The Printed Writing (yang berbentuk tulisan), yang termasuk didalamnya
adalah barang-barang tercetak, gambar, lukisan, tulisan, buku, majalah,
brosur, pamflet dan lain sebagainya.

- The Audiovisual (berbentuk gambar hidup) yaitu merupakan penggabungan
dari kedua golongan yang diatas, yaitu dapat didengar dan dilihat, misalnya
seperti film, televisi, video, dan lain lain.29

Penggunaan bentuk-bentuk metode tersebut dihubungkan dengan kondisi

mad’u yang bersangkutan dan kondisi da’i itu sendiri. Dalam berdakwah perlu

diperhatikan kemampuan mad’u yang dihadapi dan juga kemampuan da’i, antara lain

dari segi tenaga, daya fikir, waktu, biaya, dan sebagainya.

29 Rini Setiawati, Op. Cit. h. 46.
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Media dakwah dari segi sifatnya dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

- Media Tradisional, yaitu berbagai macam seni pertunjukkan yang secara

tradisional dipentaskan secara umum (khalayak) terutama sebagai sarana

hiburan yang memiliki sifat komunikasi, seperti ludruk, wayang, drama, dan

sebagainya.

- Media Modern, yang diistilahkan juga dengan “Media Elektronik” yaitu

media yang dilahirkan dari tekhnologi. Yang termasuk media modern,

antara lain: televisi, radio, pers, film, dan sebagainya penggolongan diatas

didasarkan pada kenyataan bahwa angsa Indonesia memiliki beragam

media tradisional, maka dapat dipahami para Wali Songo menggunakan

media tradisional sebagai media dakwah pada waktu itu, dan ternyata

pilihan media dari para Wali Songo tersebut menghasilkan masyarakat

Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim.30

Hubungan pesan dakwah dengan media dakwah adalah sebagai alat atau

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

kepada khalayak sebagai mad’u nya.

e. Hubungan Pesan Dakwah dengan Efek Dakwah

Setiap aksi dakwah akan menimbulkan reaksi, demikian juga dakwah telah

dilakukan oleh seorang da’i dengan media, materi, metode tertentu akan timbul

respon dan efek pada mad’u. efek dakwah perlu sekali untuk diperhatikan serta

30 Hamzah Tualeha, Pengantar Ilmu Dakwah (Surabaya: Indah Offiset, 1993), h. 58-59.
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dikoreksi dengan cara menyeluruh, ini dikarena kan efek dakwah sangat besar artinya

dalam penentuan langkah-langkah dakwah. Tanpa menganalisis efek dakwah, maka

kemungkinan kesalahan strategi yang sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah

akan selalu terulang 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.

f. Hubungan Pesan Dakwah dengan Tujuan Dakwah

Dakwah merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses, dalam rangka

mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan ini dimaksudkan untuk memberi arah atau

pedoman bagi gerak langkah kegiatan dakwah.

Pendekatan sistem (system approach), adalah pendekatan yang dipergunakan

dalam aktifitas dakwah. Artinya suatu dakwah tidak akan sukses apabila tanpa adanya

suatu unsur atau faktor tertentu.31 Dan tujuan dakwah merupakan salah satu unsur

dakwah. Dimana antara unsur dakwah yang satu dengan yang lain saling membantu,

saling mempengaruhi, dan saling berhubungan.32

Adapun tujuan program kegiatan dakwah dan penerangan agama tidak lain

adalah untuk menumbuhkan pengertian, kesadaran, penghayatan, pengalaman, ajaran

agama yang dibawakan oleh da’i.

Tujuan dakwah ialah untuk mempengaruhi cara merasa, berfikir, bersikap,

dan berindak manusia pada daratan individual dan sosiokultural dalam rangka

31 Faizah, Lalu Muchsin Effendi, Psikologi Dakwah (Jakarta: Kencana, 2012), h. 70.
32 Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam (Surabaya: Al-Ikhlas. 1983), h. 49.
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terwujudnya ajaran Islam dalam semua kehidupan. Maksudnya adalah untuk

mengubah sikap dan mental tingkah laku manusia yang kurang baik menjadi lebih

baik atau meningkatkan kualitas Iman dan Islam seseorang secara sadar yang timbul

dari kemampuannya sendiri tanpa merasa terpaksa oleh apa dan siapapun.33

Hubungan pesan dakwah dengan tujuan dakwah adalah sesuatu yang

dimaksud dan diharapkan oleh da’i adalah penyampaian pesan-pesan dakwah.

6. Film Sebagai Media Dakwah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Nasional dijelaskan

bahwa film merupakan karya seni budaya yang merupakan perantara sosial dan media

komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematography dengan atau tanpa

suara dan dapat dipertunjukkan.34

Film lebih dahulu menjadi media hiburan dibanding radio siaran dan televisi.

Menonton film ke bioskop ini menjadi aktivitas popular bagi orang Amerika pada

tahun 1920-an sampai 1950-an.35

Film juga merupakan fenomena sosial, psikologi, dan estetika yang kompleks.

Karakteristik film adalah layar lebar, pengambilan gambar, konsentrasi penuh dan

identifikasi psikologis.36 Dalam pengertian umum, film merupakan media hiburan

33 Moh. Ali Aziz, Op. Cit. h. 60.
34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman, pasal 1 ayat

(1).
35 Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala Erdiyana, Komunikasi Massa Suatu Pengantar (Bandung:

Simbiosa Rekatama Media, 2005), cet. 2, h. 134.
36 Ibid. h. 136.
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bagi penikmatnya, tapi dalam kenyataannya film juga memiliki fungsi sosial, yaitu

fungsi penyampaian warisan dari satu generasi, ke generasi berikutnya.

Dalam Mukaddimah Anggaran Dasar (MAD) karyawan film dan televisi 1995

menyatakan, “film mempunyai fungsi yang mulia. Film dan televisi bukan semata-

mata barang dagangan, tetapi merupakan alat pendidikan dan penerangan yang

mempunyai daya pengaruh yang besar sekali atas masyarakat, sebagai alat revolusi

yang dapat menyumbangkan dharma baktinya dalam menggalang kesatuan dan

persatuan nasional, membina nation dan character building mencapai masyarakat

sosialis Indonesia berdasarkan pancasila, dengan adanya fungsi ini identitas kultural

bangsa Indonesia akan hadir dalam setiap film yang dibuat orang Indonesia”.37

Dalam menghadapi era globalisasi informasi dan perkembangan tekhnologi

akhir-akhir ini, dunia dihadapkan kepada cepatnya perkembangan arus informasi dan

pemanfaatan alat-alat tekhnologi sebagai media penyampaian informasi kepada

khalayak.

Aktifitas dakwah Islam saat ini tidak cukup dengan menggunakan media-

media tradisional, seperti melalui ceramah-ceramah dan pengajian-pengajian yang

masih menggunakan media komunikasi oral atau komunikasi tutur. Penggunaan

media komunikasi modern sesuai dengan taraf perkembangan daya fikir manusia

harus dimanfaatkan sedemikian rupa, agar dakwah Islam lebih mengena sasaran dan

out of date.

37 Ekky Imanjaya, A to Z about Film (Bandung: Mizan Bunaya Kretiva, 2006), h. 27-28.
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Dalam pelaksanaan nya, dakwah dituntut efektifitas dan efisiensi. Seorang da’i

tidak hanya asal melaksanakan dakwah, tetapi juga harus memikirkan apakah dakwah

yang disampaikan sudah mengena jama’ahnya atau belum dan berhasil atau tidak.

Untuk itulah diperlukan sarana dan prasarana bagi seorang da’i untuk menunjang

keberhasilan dakwahnya. Dewasa ini banyak muncul media dakwah yang dapat

dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah.

Di era informasi canggih seperti sekarang ini, tidak mungkin dakwah masih

hanya menggunakan pengajian di mushalla yang hanya diikuti oleh mereka yang

hadir di sana. Penggunaan media-media komunikasi modern adalah sebuah

keniscayaan yang harus dimanfaarkan keberadaannya untuk kepentingan

menyampaikan ajaran-ajaran Islam atau dakwah Islam.38

Kelebihan film sebagai wasilah dakwah antara lain: 39

a. Secara Psikologis

- Penyuguhan secara hidup dan menampak yang dapat berlanjut dengan

animation mempunyai kecenderungan umum yang unik dalam

keunggulan daya efektifnya terhadap penonton.

- Banyak hal-hal abstrak dan samar-samar serta sulit diterangkan dapat

disuguhkan pada khalayak secara lebih baik dan efisien oleh wasilah

ini.

38 Samsul Munir Amin, Op. Cit. h. 113.
39 Rini Setiawati, Op. Cit. h. 52.
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b. Medium film yang menyuguhkan pesan yang hidup akan mengurangi

keraguan apa yang disuguhkan, lebih mudah diingat dan mengurangi

kelupaan.

c. Film dapat mempengaruhi emosi penonton ini amat mengesankan.

Media dakwah adalah alat objektif yang menjadi saluran yang

menghubungkan ide dengan umat, suatu elemen yang vital dan urat nadi serta

totalitas dakwah. Yang dapat digolongkan menjadi lima golongan, yaitu: lisan,

tulisan, lukisan, audio visual, dan akhlak.40 Berikut adalah penjelasannya:

a. Lisan

Dakwah dalam hal ini adalah dakwah yang disampaikan langsung melalui

lisan. Dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan

penjelasan tentang sesuatu  kepada pendengar dengan menggunakan lisan. Termasuk

dalam bentuk ini adalah pidato, khutbah, ceramah, diskusi, dan lain sebagainya yang

kesemuannya dilakukan dengan lidah atau bersuara.

b. Tulisan

Dakwah yang dilakukan dengan perantara tulisan, biasanya melalui media

cetak, untuk menyampaikan informasi melalui tulisan yang tercetak. misalnya: buku,

majalah, surat kabar, bulletin, pamphlet, dan sebagainya. Dakwah bagi da’i dalam

bidang ini, harus menguasai jurnalistik, yaitu keterampilan dalam menulis.

40 Hamzah Ya’qub, Publisistik Islam (Tekhnik Dakwah dan Leader Ship), (Bandung:
Diponegoro, 1992). h. 87.
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c. Lukisan

Yakni gambar-gambar hasil seni lukis. Bentuk tulisan ini banyak menarik

perhatian orang dan banyak dipakai orang lain. Termasuk jenis komik-komik

bergambar.

d. Audio visual

Yaitu suatu cara penyampaian yang sekaligus merangsang penglihatan dan

pendengarran. Media audio visual adalah media penyampaian informasi yang dapat

menampilkan unsur gambar (visual) dan suara (audio) secara bersamaan pada saat

mengkomunikasikan pesan dan informasi. Bentuk ini dilaksanakan dalam televisi,

film, sinetron, dan lain sebagainya. Yang termasuk media audio visual (media dengar

panang, artinya bisa didengar sekaligus dipandang).41

e. Akhlak

Yakni suatu cara penyampaian langsung diajukan dalam bentuk perbuatan

yang nyata, misalnya: menengok orang sakit, kunjungan kerumah-rumah untuk

bersilahturahmi, pembangunan masjid, dan sebagainya.

Secara lebih spesifik, yang dimaksud dengan media adalah alat-alat fisik yang

menjelaskan isi pesan atau pengajaran, seperti buku, film, video, kaset, slide, dan

41 Moh. Ali Aziz, Op. Cit. h. 424.
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sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan media dakwah, adalah peralatan yang

dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima dakwah.42

Seorang da’i sudah tentu memiliki tujuan hendak yang dicapai, agar mencapai

tujuan yang efektif dan efisien, da’i harus mengorganisir komponen-komponen

(unsur) dakwah secara baik dan tepat. Dan salah satu dari komponen tersebut adalah

media dakwah.43

Media dibagi menjadi dua, yaitu: 44

a. Nonmedia Massa

- Manusia; utusan, kurir, dan lain-lain.

- Benda; telepon, surat kabar, dan lain-lain.

b. Media Massa

- Media massa manusia; pertemuan, rapat umum, seminar, sekolah, dan

lain-lain.

- Media massa benda; spanduk, buku, selebaran, poster, folder, dan lain-

lain.

- Media massa periodic –cetak dan elektronik; visual, audio, dan audio

visual.

Dengan banyaknya media yang ada maka da’i harus dapat memilih media

yang paling efektif untuk mencapai tujuan dakwah.

42 Wardi Bachtiar, Metodelogi Penelitian Ilmu Dakwah (Jakarta: Logos, 1997), h. 35, dikutip
oleh Samsul Munir Amin. “Ilmu Dakwah” (Jakarta: Amzah, 2013), h. 113.

43 Samsul Munir Amin, Op. Cit. h. 114.
44 Darwanto Sastro Subroto, Televisi Sebagai Media Pendidikan (Yogyakarta: Dua Wacana

University Press, 1995), h. 10.
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Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui dan dipahami bahwa berdakwah

dapat menggunakan berbagai macam metode dan dapat juga ditunjang dengan media

dakwah.

Di era yang serba modern ini, kita menyaksikan betapa banyaknya aktifitas

anak manusia tengah mengalami transformasi secara sangan revolusioner. Hal itu

terjadi diberbagai kehidupan, kecuali disektor dakwah. Pengaruh film terhadap jiwa

manusia (penonton) tidak hanya sewaktu atau selama duduk di gedung bioskop, tetapi

terus samai waktu yang cukup lama, misalnya peniruan terhadap cara berpakaian atau

model rambut, hal ini disebut sebagai imitasi. Kategori penonton yang mudah

terpengaruh itu biasanya adalah anak-anak dan generasi muda, meski kadang-kadang

orang dewasa pun ada.45

Film merupakan media dakwah dengan kelebihannya yakni berisifat audio

visual. Audio visual merupakan suatu cara penyampaian yang sekaligus merangsang

penglihatan dan pendengaran. Bentuk itu dilaksanakan dalam televisi, sandiwara,

film, dan sebagainya. Dengan demikian media audio visual lebih sempurna, karena

dapat dilihat dan dapat juga didengar.

Adapun menurut Samsul Munir Amin, Media audio visual adalah media

penyampaian informasi yang dapat menampilkan unsur gambar (visual) dan suara

(audio) secara bersamaan pada saat mengkomunikasikan pesan dan informasi.

45 Elvinaro Ardianto, Lukiti Komala Erdinaya, Op. Cit. h. 138.
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Dengan demikian, sudah tentu media ini lebih sempurna jika dibandingkan dengan

media audio dan media visual saja.46

Kalau pers bersifat visual semata dan radio bersifat auditif semata, maka film

dapat dijadikan media dakwah dengan kelebihannya sebagai audio visual. Keunikan

film sebagai media dakwah ini antara lain:47

a. Secara Psikologis, Penyuguhan secara hidup dan menampak yang dapat

berlanjut dengan animation mempunyai kecenderungan umum yang unik

dalam keunggulan daya efektifnya terhadap penonton. Selain itu, banyak

hal yang abstrak dan samar-samar serta sulit diterangkan dapat disuguhkan

pada khalayak secara lebih efisien oleh media dakwah ini.

b. Media film yang menyuguhkan pesan yang hidup akan mengurangi

keraguan apa yang disuguhkan, lebih mudah diingat dan mengurangi

kelupaan.

Film yang dapat mempengaruhi emosi penonton ini memang amat

mengesankan. Pada tahun 1970-an ribuan orang datang ke masing-masing gedung

bioskop untuk menyaksikan film The Massage. Penonton film dakwah tersebut amat

terkesan bahkan seolah-olah menyaksikan secara langsung perjuangan Rosulullah

SAW dalam berdakwah di kota Mekkah yang euh intimidasi dan tantangan-tantangan

lainnya.48

46 Samsul Munir Amin, Op. Cit. h. 120.
47 Moh. Ali Aziz, Op. Cit. h. 426.
48 Ibid. h. 426.
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Film dalam hal ini adalah film teatrikal yaitu film yang secara khusus untuk

dipertunjukkan di gedung-gedung pertunjukan. Jenis ini berbeda dengan sinetron

untuk acara TV. Khalayak menonton film terutama untuk hiburan. Akan tetapi, dalam

film terkandung fungsi informatif maupun edukatif, bahkan persuasif. Film nasional

dapat digunakan sebagai media edukasi untuk pembinaan generasi muda dalam

rangka nation and character building.49

Kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak segmen sosial, lantas

membuat para ahli film memiliki potensi untuk mempengruhi khalayaknya. Sejak itu,

maka merebaklah berbagai penelitian yang hendak melihat dampak film terhadap

masyarakat.

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

berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik dalam upaya mencapai efek

yang diharapkan. Yang paling penting dalam film adalah gambar dan suara.50

Tanda dalam film bermakna untuk mengungkapkan pesan-pesan yang ada

dalam film tersebut. Tanda dan film menjadi sasaran komunikasi antara pembuat film

(sutradara) dan penikmat film. Dalam produksi film, pembuat makna pada tanda dan

simbol sangat erat kaitannya dengan pemberi pesan. Sedangkan makna dianggap

sebagai suatu yang muncul sebelum transmisinya disalurkan melalui film. Pesan

suatu film dapat ditransmisikan tanpa masalah kepada penonton yang pasif.51

49 Moh. Ali Aziz, Op. Cit. h. 425
50 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), cet. 5, h. 128.
51 Joanne Hollows, Feminisme, feminitas, dan budaya popular (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), h.

57.
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Secara umum, jenis film terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: film dokumenter,

film fiksi, dan film eksperimental.52

Menurut Elvinaro Ardianto dan Lukiati Komala Erdinaya dalam buku
“Komunikasi Massa Suatu Pengantar” Film dapat dikelompokkan pada jenis
film cerita, film berita, film dokumentari dan film kartun.
a. Film Cerita

Film cerita (story film), adalah jenis film yang mengandung suatu cerita yang
lazim dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop dengan bintang film tenar
dan film ini didistribusikan sebagai barang dagangan.
Cerita yang diangkat menjadi topik film bisa berupa cerita fiktif atau
berdasarkan kisah nyata yang dimodifikasi, sehingga ada unsur menarik, baik
dari jalan ceritanya maupun dari segi gambar yang artistik. Sejarah dapat
diangkat menjadi film cerita yang mengandung informasi akurat, sekaligus
contoh teladan perjuangan para pahlawan, atau untuk memotivasi penonton.
Cerita sejarah yang pernah diangkat menjadi film adalah G.30 S PKI, Janur
Kuning, Serangan Umum 1 Maret, dan yang baru-baru ini dibuat adalah
Fathaillah. Sekalipun film cerita itu fiktif, dapat saja bersifat mendidik karena
mengandung ilmu pengetahuan dan tekhnologi.
b. Film Berita

Film berita atau newsreel adalah film mengenai fakta, peristiwa yang benar-
benar terjadi. Karena sifatnya berita, maka film yang disajikan kepada publik
harus mengandung nilai berita (news value). Kriteria berita itu adalah pentng
dan menarik. Jadi ebrita juga harus penting atau menarik atau penting
sekaligus menarik. Film berita dapat langsung terekam dengan suaranya, atau
film beritanya bisu, pembaca berita yang membacakan narasinya. Bagi
peristiwa-peristiwa tertentu, perang, kerusuhan, pemberontakan dan
sejenisnya, film berita yang dihasilkan kurang baik. Dalam hal ini terpenting
adalah peristiwanya terekam secara utuh.
c. Film Dokumenter

Film dokumenter (documentary film) didefinisikan oleh Robert Flaherty
sebagai “Karya ciptaan mengenai kenyataan (creative treatment of actually)”.
Berbeda dengan film berita yang merupakan rekaman kenyataan, maka film
dokumenter merupakan hasil interprestasi pribadi (pembuatnya) mengenai
kenyataan tersebut. Misalnya, seorang sutradara ingin membuat film
documenter mengenai para pembatik di kota Pekalongan, maka ia akan
membuat naskah yang ceritanya bersumber pada kegiatan para pembatik

52 Hilmawan Prasista, Memahami Film (Yogyakarta: Homerian Pustaka, 2008), h. 4-8.
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sehari-hari dan sedikit merekayasanya agar dapat menghasilkan kualitas film
cerita dengan gambar yang baik. Banyak kebiasaan masyarakat Indonesia
yang dapat diangkat menjadi film documenter, diantaranya upacara kematian
orang Toraja, upacara ngaben di Bali. Biografi seseorang yang memiliki karya
pun dapat dijadikan sumber bagi dokumenter.
d. Film Kartun

Film kartun dibuat untuk konsumsi anak-anak. Dapat dipastikan, kita semua
mengenal tokoh Donal Bebek (Donald Duck), Putri Salju (Snow White), Miki
Tikus (Mickey Mouse) yang diciptakan oleh seniman Amerika Serikat Walt
Disney.
Sebagian besar film kartun, sepanjang film itu diputar akan membuat kita
tertawa karena kelucuan-kelucuan dari para tokoh pemainnya. Namun ada
juga film kartun yang membuat iba penontonnya karena penderitaan
tokohnya. Sekalipun tujuan utamanya menghibur, dapat pula film kartun
mengandungunsur pendidikan, minimal akan terekam bahwa kalau ada tokoh
jahan dan tokoh baik, maka pada akhirnya tokoh baiklah yang selalu menang
(ingat film Popeye the Sailor Man). 53

Film fiksi erat hubungan nya dengan hukum kausalitas dan sebab-akibat.

Ceritanya juga memiliki karakter protagonis dan antagonis, masalah dan konflik,

penutupan serta pola pengembangan ceritanya jelas. Berikut adalah unsur-unsur

intrinsik film fiksi atau cerita rekaan, yaitu:54

a. Tema

Tema adalah persoalan yang telah berhasil menduduki tempat khas dalam

pemikiran pengarang, dalam tema tersirat tujuan cerita. Tema merupakan makna yang

dikandung oleh sebuah cerita. Dalam proses pembuatan film, tema merupakan unsur

yang penting.

53 Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala Erdiyana, Op. Cit. h. 138-140.
54 Sumiati Budiman, Sari Sastra Indonesia (Surakarta: Intan Perwira, 1987), h. 35.
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Tema terbagi menjadi dua, yaitu tema pokok dan anak tema, tema utama atau

mayor tema yaitu tema yang penting dan dominan yang merasuki seluruh cerita. Dan

anak tema, tema bawahan atau minor tema yang berfungsi sebagai penyokong dan

menonjolkan tema utama. Menghidupkan suasana cerita atau dapat juga dijadikan

sebagai latar belakang cerita.

b. Tokoh dan Perwatakan

Tokoh cerita menurut Abraham adalah orang-orang yang ditampilkan dalam

karya naratif atau drama yang oleh penonton ditampilkan memiliki kualitas moral dan

kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang

dilakukan dalam tindakan. Istilah tokoh menunjukkan pada orangnya atau pelaku

cerita. Sedangkan penokohan dan karakteristik sering juga disama artikan dengan

karakter dan perwatakan menunjukkan pada penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan

watak tertentu dalam sebuah cerita.

Dari segi peranan, ada tokoh peran, tokoh pembantu dan tokoh tambahan.

Tokoh utama mungkin saja lebih dari satu tetapi mempunyai peran yang tidak sama,

yang satu lebih penting dari yang lainnya.

c. Alur dan Plot

Alur dan plot adalah urutan peristiwa yang bersambung-sambung dalam

sebuah cerita berdasarkan sebab dan akibat. Dari segi kualitas, alur ada dua macam,

yaitu alur erat dimana hubungan antar peristiwa-peristiwa saling padu dan kompak,

saling mengait dan mempengaruhi. Dan alur longgar dimana hubungan antar
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peristiwa tidak begitu padu dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok

cerita. Dari segi tegangan ada empat alur, yaitu: alur klimaks, alur anti-klimaks, alur

primidial.

d. Latar atau Setting

MJ. Murphy berpendapat bahwa latar atau setting adalah latar belakang para

tokoh atau pelaku. Dalam beberapa cerita latar diutamakan, sedangkan dalam

beberapa lainnya kurang diutamakan. Latar dapat dikatakan dengan tempat dan waktu

dimana tokoh hidup dan bergerak. Keduanya mempengaruhi watak atau kepribadian.

Ada dua jenis latar, yaitu: latar netral yang tidak memiliki dan tidak mendeskripsikan

sifat khas tertentu yang menonjol dalam latar, sifat yang terdapat dalam sebuah latar

tersebut lebih bersifat umum. Dan latar tripila, yang memiliki dan menonjolkan sifat

khas latar tertentu, baik menyangkut unsur tempat, waktu maupun sosial.

Unsur latar dapat dibedakan kedalam tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu,

dan sosial. Unsur tempat menunjukkan pada lokasi terjadinya peristiwa-peristiwa

yang diceritakan dalam sebuah fiksi. Latar waktu yang berhubungan dengan “kapan”

terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi sedangkan

latar sosial menunjukkan pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan

sosial masyarakat disuatu tempat yang diceritakan pada karya fiksi mencakup

kebiasaan hidup, cara berfikir, bersikap, dan lain-lain.
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e. Teknik Peceritaan

Sebelum menulis dalam naskah untuk sebuah film, pengarang lebih dahulu

menjelaskan siapa yang menjadi pusat cerita, siapa yang menjadi subyeknya. Ditinjau

dari pusat pengisahan, ada tiga macam metode cerita, yaitu:

- sudut pandang pengisahan orang ketiga: “dia” pengisahan cerita yang

menggunakan sudut pandang personal ketiga gaya “dia”, “ia”, “mereka”

narator adalah seorang yang berada diluar cerita yang menampilkan tokoh-

tokoh cerita yang menyebutkan nama atau kata gantinya; ia, dia, mereka.

- sudut pandang personal pertama: “aku” dalam pengisahan cerita yang

menggunakan sudut pandang personal utama, (first person point of view),

“aku’ jadi gaya “aku” narator adalah seorang yang ikut terlibat dalam

sebuah cerita. Ia adalah tokoh yang mengisahkan kesadaran dirinya (self

consciousness), mengisahkan peristiwa dan tindakan yang diketahui,

didengar, dialami, dan dirasakan serta sikap terhadap oang (tokoh) lain

kepada pembaca.

- sudut pandang campuran: “aku” dan “dia” pengarang dapat berganti ganti

dari teknik yang satu ke teknik yang lain  untuk sebuah cerita yang

ditulisnya. Semuanya tergantung dari kemauan dan kreatifitas pengarang

atau penulis.
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f. Diksi atau Pilihan Kata

Diksi bukan hanya pilihan kata, tetapi juga meliputi gaya bahasa, ungkapan-

ungkapan dan sebagainya. Bahasa merupakan sarana pengungkapan, jika dalam

sebuah film menyampaikan sesuatu atau mendialogkan sesuatu, hanya dapat

dikomunikasikan lewat sarana bahasa, dengan fungsi utamanya, yaitu fungsi

komunikatif.

Dengan begitu, film merupakan salah satu dari cara da’i atau komunikan

untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Cara atau metode dakwah ini dapat

dikatakan sebagai metode modern yang dilakukan komunikan dengan menggunakan

seni dan kreatifitas, agar mad’u sebagai sasaran dakwah tertarik untuk melihat

ataupun mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh da’i tersebut sebagai

komunikator. Secara psikologis manusia tertarik kepada objek yang bergerak atau

dinamis.

B. Film Religi

1. Pengertian Film Religi

Film merupakan salah satu media dakwah berupa rekaman gambar pada film

positif yang telah diprogram sedemikian rupa sehingga hasilnya sesuai dengan apa

yang telah diprogramkan. Film yang dimaksud adalah media informasi melalui film

suara. Beberapa hal dalam bidang seni media dapat dimanfaatkan sebagai sarana

untuk melakukan kebaikan atau dakwah. Seni dan dakwah, lebih menempatkan
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entitas seni dengan dakwah Islamiyyah sebagai dua hal yang tak terpisahkan, hadir

secara utuh, bahkan salah satu menjembatani yang lainnya. Adapun dalam dakwah

Islamiyyah melalui seni, seni lebih bersifat sebagai media. Alat perantara untuk

mencapai tujuan dakwah, seni menjembatani proses dakwah Islamiyyah.

Berbagai kesenian, sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menyebarluaskan

pesan-pesan dakwah Islam. Musik, sandiwara, wayang kulit, teater, sastra puisi,

novel, bahkan film dan sinetron adalah seni yang bisa digunakan sebagai media

dakwah.55

Film memiliki banyak pengertian yang masing-masing artinya dapat

dijabarkan secara luas. Film merupakan media komunikasi sosial terbentuk dari

penggabungan dua indera, penglihatan dan pendengaran, yang mempunyai inti atau

tema cerita yang banyak mengungkapkan realita sosial yang terjadi di sekitar

lingkungan tempat dimana film itu sendiri tumbuh.

Film atau gambar hidup juga sering disebut movie. Film secara kolektif, sering

disebut ‘sinema’. Gambar idup adalah bentuk seni, bentuk popular daari hiburan, dan

juga bisnis. Film dihasilkan dengan rekaman dari orang dan benda (termasuk fantasi

dan figure palsu) dengan kamera, dan/atau oleh animasi.56 Film sendiri dapat juga

berarti sebuah industri, yang mengutamakan eksistensi dan ketertarikan cerita yang

dapat mengajak banyak orang terlibat. Film merupakan media komunikasi yang

ampuh, bukan saja untuk hiburan, tetapi juga untuk penerangan dan pendidikan.

55 Samsul Munir Amin, Op. Cit. h. 249-250.
56 Moch. Ali Aziz, Op. Cit. h. 425.
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Secara bahasa, kata religi adalah kata kerja yang berasal dari kata benda

religion. Religi itu sendiri berasal dari kata redan ligare yang artinya

menghubungkan kembali yang telah putus, yaitu menghubungkan kembali tali

hubungan antara Tuhan dan manusia yang telah terputus oleh dosa-dosanya. Menurut

Gazalba (Rohilah,2010), bahwa religi berasal dari bahasa latin, yaitu religion yang

berasal dari akar kata religare yang berarti mengikat. Religi adalah kecenderungan

rohani manusia untuk berhubungan dengan alam semesta, nilai yang meliputi

segalanya, makna yang terakhir, dan hakikat dari semuanya.

Religi merupakan sebuah komitmen beragama, yang dijadikan sebagai

kebenaran beragama, apa yang dilakukan seseorang sebagai bagian dari kepercayaan,

bagaimana emosi atau pengalaman yang disadari seseorang tercakup dalam

agamanya, dan seseorang hidup dan terpengaruh berdasarkan agama yang dianutnya.

Menurut Endang Saifuddin Anshari pengertian religi berarti bentuk-bentuk

yang mempunyai ciri khas dari kepercayaan dan aktivitas religion, yaitu dalam

bentuk ibadah, kepercayaan terhadap tuhan, penerimaan atas wahyu yang

supranatural dan penarian keselamatan.57 Pengertian religi itu sendiri adalah

penghayatan seorang individu terhadap nilai-nilai agama yang diyakini dalam bentuk

ketaatan dan pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut untuk kemudian dapat

diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari. Sehingga tingkat religi seseorang

57 Endang Saifuddin Anshari, Agama dan Kebudayaan (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), Cet. 2,
h. 11.
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dapat dilihat dari tingkah laku, sikap, dan perkataan, serta kesesuaian hidupnya

dengan ajaran agama yang dianutnya.

Film religious adalah film yang menayangkan atau memutarkan tayangan
dakwah Islamniyah atau sindiran terhadap tuntunan-tuntunan syariat agama
yang menggambarkan tentang keagamaan yang biasanya mengangkat kisah
atau cerita nyata. Film religi yang berkualitas mempunyai dimensi yang luas,
bukan hanya satu sisi yang disentuh seperti kualitas gambar, acting para
pemainnya atau music pengiringnya melainkan ide ceritanya, cara bertutur,
adegan-adegan antar pemain serta sejauh mana film itu menunjukkan
identitasnya sebagai film religi menjadi sangat penting.58

2. Karakteristik Film Religi

Dalam melakukan proses tahapan pembuatan film religi, terdapat berbagai

karakteristik film religi yang akan diangkat menjadi cerita. Adapun karakteristik pada

film religi, adalah:59

a. Film yang di dalamnya menceritakan tentang cinta, baik cinta kepada

Allah, Rosul-rosul Nya, cinta kepada kaum muslimin dan semua makhluk

Allah SWT, sesama manusia, alam raya, dan sebagainya.

b. Film yang ceritanya berlandaskan kepada akhlak Islam yang bersumber

dari Al-Qur’an dan Hadits serta ksiah-kisah tauladan.

c. Film yang setiap akhir ceritanya pasti ada nilai-nilai pendidikan dan

hikmah yang dapat kita jadikan satu gambaran kehidupan.

58 Asa Mulchias, “Film Religi: Parade Ulama Ngusir Syetan sampai Ceramah Terus-terusan”,
Majalah An-Nida, PT Insan Media Pratama, Edisi XVIII, Jakarta, 2008, h. 23.

59 Makarimal Akhlak, “Pengaruh Antara Minat Menonton Tayangan Film Religi Terhadap
Anak”, http://makarimalakhlaqinunk.blogspot.co.id/?m=1, diakses 24 Februari 2016.
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d. Film yang tidak mengajarkan kepada kemusyrikan, kedzhaliman, dan

kemaksiatan.

Pada dasarnya, karakteristik film religi tidak jauh berbeda dengan

karakteristik film pada umumnya.

Faktor-faktor yang dapat menunjukkan karakteristik film adalah layar lebar,

pengambilan gambar, konsentrasi penuh dan identifikasi psikologis.60

a. Layar yang luas/lebar

Film dan televisi sama-sama menggunakan layar, namun kelebihan media

film adalah layarnya yang berukuran luas. Saat ini ada layar televisi yang berukuran

jumbo, yang bisa digunakan pada saat-saat khusus dan biasanya di ruangan terbuka,

seperti dalam pertunjukan musik dan sejenisnya. Layar film yang luas telah

memberikan keleluasaan penontonnya untuk melihat adegan-adegan yang disajikan

dalam film. Apalagi dengan adanya kemajuan tekhnologi, layar film di bioskop-

bioskop pada umumnya sudah tiga dimensi, sehingga penonton seolah-olah melihat

kejadian nyata dan tidak berjarak.61

b. Pengambilan Gambar

Sebagai konsekuensi layar lebar, maka pengambilan gambar atau shot dalam

film bioskop memungkinkan dari jarak jauh atau extreme long shot, dan panoramic

shot, yakni pengambilan pemandangan menyeluruh. Shot tersebut dipakai untuk

60 Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala, Siti Karlinah, Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi
Revisi (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007), cet. 1, h. 145.

61 Ibid. h. 146.
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memberi kesan artistik dan suasana yang sesungguhnya, sehingga film menjadi lebih

menarik. Perasaan kita akan tergugah melihat seorang (pemain film) sedang berjalan

di gurun pasir pada tengah hari yang amat panas. Manusia yang berjalan tersebut

terlihat bagai benda kecil yang bergerak di tengah luasnya padang pasir. Di samping

itu penonton dapat memperoleh sedikiit gambaran, bahkakn mungkin gamaran yang

cukup tentang daerah tertentu yang dijadikan lokasi film sekalipun kita belum pernah

berkunjung ke tempat tersebut. Misalnya, kita dapat mengetahui suasana sekitar

menara Eiffel di Paris, air terjun Niagara di Amerika Serikat dan lain-lain.

Sebaliknya, pengambilan gambar pada televisi lebih sering dari jarak dekat.62

c. Konsentrasi penuh

Dari pengalaman kita masing-masing, disaat kita menonton film di bioskop,

bila tempat duduk sudah penuh atau waktu main sudah tiba, pintu pintu ditutup,

lampu dimatikan, tampak di depan kita layar luas dengan gambar-gambar cerita film

tersebut.63

Kita semua terbebas dari gangguan hiruk pikuknya suara diluar karena

biasanya ruangan kedap suara. Semua mata hanya tertuju pada layar, sementara

pikiran perasaan kita tertuju pada alur cerita. Dalam keadaan demikian emosi kita

juga terbawa suasana, kita akan tertawa terbahak-bahak manakala adegan film lucu,

atau sedikit senyum dikulum apabila ada adegan yang menggelitik. Namun dapat pula

62 Ibid. h. 146.
63 Ibid. h. 146.
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kita menjerit ketakutan bila adegan menyeramkan (biasanya anak-anak) dan bahkan

menangis melihat adegan menyedihkan.64

d. Identifikasi Psikologi

Kita semua dapat merasakan bahwa suasana di gedung bioskop telah

membuat pikiran dan perasaan kita larut dalam cerita yang disajikan. Karena

penghayatan kita yang amat mendalam, seringkali secara tidak sadar kita

menyamankan (mengidentifikasi) pribadi kita dengan salah seorang pemeran dalam

film itu, sehingga seolah-olah kita lah yang sedang berperan. Gejala ini menurut ilmu

jiwa sosial disebut sebagai identifikasi psikologis.65

3. Tujuan Film Religi

Film religi dapat diartikan sebagai film yang membawa nafas keagamaan. Di

dalam film tersebut memperlihatkan simbol-simbol keagamaan, pengucapan kata

yang berhubungan dengan Tuhan dan keagamaan, atau peribadatan. Film religi

sebenarnya tidak asing lagi bagi penonton atau penikmat film Indonesia.

Seperti halnya televisi siaran, tujuan khalayak menonton film terutama adalah

ingin memperoleh hiburan. Akan tetapi dalam film dapat terkandung fungsi

normative maupun edukatif, bahkan persuasif. Hal ini pun sejalan dengan misi

perfiman nasional sejak tahun 1979, bahwa selain sebagai media hiburan, film

64 Ibid. h. 146.
65 Ibid. h. 147.
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nasional dapat digunakan sebagai media edukasi untuk pembinaan generasi muda

dalam rangka nation and character building.66

Fungsi edukasi dapat tercapai apabila film nasional memproduksi film-film

sejarah yang objektif, atau film dokumenter dan film yang diangkat dari kehidupan

sehari-hari secara berimbang.67

Setiap pelaku (utama) dalam semua film cerita pasti memiliki tujuan, harapan

atau cita-cita. Tujuan dan harapan tersebut dapat bersifat fisik (materi) maupun non

fisik (nonmateri). Tujuan fisik sifatnya jelas dan nyata sementara nonfisik sifatnya

tidak nyata (abstrak).68 Film dipilih sebagai media dalam penyampaian dakwah

tentunya memiliki tujuan secara umum yaitu untuk menyebar luaskan informasi dan

ajaran Islam kepada penonton atau khalayak sebagai sasaran dakwah. Dan berikut

adalah tujuan dari film religi :

a. Film religi sebagai media dakwah bertujuan untuk menyampaikan pesan

dakwah Islam untuk mengajak kepada yang baik dan menjauhkan hal

yang buruk, dengan tujuan utama dakwah yaitu untuk mencapai nilai-nilai

atau hasil akhir yang diperoleh oleh keseluruhan aktivitas dakwah.

b. Mengajak umat manusia yang telah memeluk agama Islam untuk selalu

meningkatkan taqwanya kepada Allah SWT.69

c. Memotivasi tingkat perhatian atau perilaku seseorang.

66 Ibid. h. 145.
67 Ibid. h. 145.
68 Hilmawan Pratista, Op. Cit. h. 44.
69 Samsul Munir Amin, Op. Cit. h. 62.
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d. Melalui film dapat mempermudah dalam penyampaian dakwah atau pesan

dakwah dan dapat disebarluaskan secara mudah kepada sasaran dakwah.

e. Film religi yang dimaksudkan disini adalah film sebagai alat audio visual

bertujuan untuk pelajaran, penerangan, atau penyuluhan.70

4. Karakter Pemain Peran Film Religi

Karakter merupakan pelaku cerita yang memotivasi naratif dan selalu

bergerak dalam melakukan sebuah aksi. Hal yang perlu kita catat adalah pelaku cerita

dapat memiliki wujud fiksi yang beragam dan tidak selalu berwujud manusia.

Adapun pelaku cerita juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis sesuai

tuntutan dan fungsinya dalam sebuah film.71 Pada umumnya, dalam film religi pelaku

ceritanya memiliki wujud nyata (fisik), yang secara umum menjadi karakter utama

yang mendukung peran pemain dalam sebuah film. Setiap film cerita umumnya

memiliki karakter utama dan pendukung. Karakter utama adalah motivator utama

yang menjalankan alur naratif sejak awal hingga akhir cerita. Tokoh utama sering

diistilahkan pihak protagonis sedangkan karakter pendukung bisa berada pada pihak

protagonis maupun pihak antagonis (musuh atau rival). Karakter pendukung sering

bertindak sebagai pemicu konflik (masalah) atau kadang sebaliknya dapat membantu

karakter utama dalam menyelesaikan masalahnya. Berdasarkan peranannya dalam

suatu cerita, tokoh dibedakan menjadi tiga jenis., dengan sifat ataupun watak yang

berbeda. Berikut adalah jenis karakter dari pemain peran film :

70 Basyiruddin Usman, Op. Cit. h. 95.
71 Hilmawan Pratista, Op. Cit. h. 80.
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a. Karakter Protagonis

Karakter protagonis adalah karakter yang harus mewakili hal-hal positif dalam

kebutuhan cerita. Peran ini biasanya cenderung menjadi tokoh yang disakiti, baik, dan

menderita sehingga akan menimbulkan simpati bagi penontonnya. Dalam film religi,

biasanya tokoh yang memiliki karakter protagonis memiliki sifat yang baik, santun,

sopan, ramah, dan berkepribadian yang percaya diri.

b. Karakter Antagonis

Karakter antagonis adalah karakter kebalikan dari protagonis, peran ini adalah

peran yang harus mewakili hal-hal negatif dalam kebutuhan cerita. Peran ini biasanya

cenderung menjadi tokoh yang menyakiti tokoh protagonis. Dia adalah tokoh yang

jahat sehingga pemain yang menjadi karakter antagonis dapat menimbulkan rasa

benci dari penonton.

Dalam film religi maupun film dengan jenis lainnya, tokoh yang memiliki

karakter ini biasanya menentang karakter protagonis. Berkepribadian yang jahat,

kurang baik dalam bertingkah laku, tidak menjalankan syariat agama, memiliki

kecenderungan sifat negative, dan sifat-sifat lain yang mencerminkan akhlak yang

tidak baik.

c. Karakter Tritagonis

Karakter tritagonis adalah peran pendamping, baik untuk peran protagonis

maupun antagonis. Pemain yng menjadi peran tritagonis ini bisa menjadi pendukung



62

atau penentang tokoh sentral, tetapi juga bisa menjadi penengah atau perantara tokoh

sentral. Posisinya menjadi pembela tokoh yang didampinginya. Peran ini termasuk

peran pembantu utama.

5. Film Religi Sebagai Kesenian Islam

Kesenian dalam Islam merupakan bagian dari kebudayaan. Dalam pandangan

Islam kesenian adalah upaya manusia menciptakan keindahan dan kesenangan pada

penciptanya dan penikmatnya dengan berpandu kepada prinsip-prinsip yang

digariskan Tuhan dan diteladani oleh Nabi.72

Karya seni juga memuat nilai keindahan yang tinggi. Jika karya

sastramenggunakan komunikasi verbal (diucapkan), karya seni banyak menggunakan

komunikasi nonverbal (diperlihatkan). Pesan dakwah jenis ini mengacu pada lambang

yang terbuka untuk ditafsirkan oleh siapa pun. Jadi, bersifat subjektif.73

Berpangkal dengan pengertian kesenian Islam diatas, maka dapat dipahami

bahwa niat seseorang dalam berseni pastilah karena Allah sekalipun seni itu untuk

manusia bukan untuk Allah SWT.

Menurut Sidi Gazalba Islam menghendaki, supaya berseni itu diniatkan
karena Allah SWT. Karena Allah itu indah dan dia mengasihi seniman Islam
dalam menciptakan karya seni. Menurut Islam, Islam dan moral adalah
berjalin erat. Dengan memangkalkan seni itu karena Allah, dengan sendirinya
ia mengandung moral. Allah menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari
hal yang buruk. Suruhan dan larangan Allah itulah membentuk syariah dan
merupakan bagian dari aktivitas dakwah (amar ma’ruf nahi munkar). Oleh

72 Sidi Gazalba, Pandangan Islam Tentang Kesenian (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 59.
73 Moch. Ali Aziz, Op. Cit. h. 330.
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karenanya Islam menghendaki supaya berseni itu dijalankan dengan
berlandaskan akhlak Islam.74

Secara teoritis, Islam memang tidak mengajarkan seni dan estetika, namun

tidak berarti Islam anti seni. Seni dengan misi dakwah, yaitu seni yang

menyampaikan makna pesan berupa nilai-nilai Islamiyyah yang didalam interaksi

sosialnya berusaha membawa audiens kearah perubahan budaya yang lebih baik

mendekati kebenaran syariat dan akidah Islamiyyah.

Adapun dalam dakwah Isamiyyah melalui seni, seni lebih bersifat sebagai

media. Alat perantara untuk mencapai tujuan dakwah, seni menjembatani proses

dakwah Islamiyyah. Berbagai kesenian, sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk

menyebarkan pesan-pesan dakwah Islam. Musik kasidah, musik dangdut, sandiwara,

wayang kulit, novel, puisi, bahkan film dan sinetron (keagamaan) adalah seni yang

bisa digunakan sebagai media dakwah.75

Dalam pengertian yang luas, dakwah Islamiyyah punya kaitan simbiosis

dengan seni budaya, di mana makna dan nilai-nilai Islam dapat dipadukan.76

Sebagai media atau metode, seni budaya mempunyai proyeksi yang mengarah

pada pencapaian kesadaran kualitas keberagamaan Islam yang tidak menimbulkan

sosial. Sedangkan sebagai sasaran, dakwah Islamiyyah diarahkan pada pengisian

74 Sidi Gazalba, Op. Cit. h. 60.
75 Samsul Munir Amin, Op. Cit. h. 249-250.
76 Ibid. h. 251.
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makna dan nilai-nilai Islami yang integratif ke segala jenis seni dan budaya yang akan

dikembangkan.77

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita ketahui bahwa film religi merupakan

bagian dari kesenian Islam. Sebagaimana telah diuraikan, bahwa film merupakan

media dakwah yang isinya mengandung ajakan, seruan, pelajaran tentang akidah,

akhlak, dan ibadah yang menyangkut ajaran Islam. Dengan demikian film religi

merupakan salah satu media dakwah berbentuk seni audio visual dalam kesenian

Islam.

Untuk menjadikan karya seni sebagai pesan dakwah, ada beberapa etika yang

harus diperhatikan, yaitu:78

a. Diupayakan sedemikian rupa agar karya seni tidak ditafsirkan secara salah

oleh mitra dakwah. Jika dipandang perlu bisa diberi sedikit komentar.

b. Menurut ulama yang berpaham tekstualis (memahami ayat atau hadis

sesuai dengan teksnya), tidak dibenarkan karya seni dengan objek

makhluk hidup. Untuk menghindari kontroversi, maka berpedoman

dengan kaidah Ushul Fikih “Menghindari kontroversi adalah jalan

terbaik” (al-khuruj min al-khilaf mustahab), maka lebih baik tidak

melanggar larangan tersebut, sekalipun pendapat ini ditentang oleh kaum

kontekstualis. Menurut mereka, larangan menggambar makhluk hidup

77 Ibid. h. 251.
78 Moch. Ali Aziz, Op. Cit. h.330-331
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hanya jika dikhawatirkan gambar itu akan dijadikan objek penyembahan

sebagaimana dilakukan masyarakat pada zaman pra-Islam.

c. Karya seni tidak bernuansa pornografi, menghina simbol-simbol agama,

melecehkan orang lain, atau menimbulkan dampak-dampak negatif

lainnya baik langsung maupun tidak langsung,

6. Macam-macam Isi (Content) Film Religi

Content atau yang diartikan sebagai “isi”, merupakan struktur dan desain dari

informasi yang terdapat pada halaman situs.79 Content atau isi bisa saja disampaikan

melalui teks, gambar, suara, video, kata-kata yang diucapkan, bahasa simbol, musik,

bahasa tubuh (ghesture), dan lain sebagainya. Isi atau content yang ada dalam film

religi berupa ajakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengingat akan perintah-

perintah dan larangan-larangan Allah. Dan berikut adalah konten dari film religi:

a. Film religi yang berisi tentang pengalaman spiritual

b. Film religi yang berisi tentang kebudayaan Islam

c. Film religi yang berisi tentang informasi seputar Islam

d. Film religi yang berisi tentang sejarah peradaban Islam

Pada dasarnya, film religi memuat content yang bertemakan tentang ajaran

Islam, dengan tujuan untuk berdakwah dan menyampaikan informasi kepada

penonton. Dengan adanya macam-macam content dari film religi ini, akan

79 Anggota IKAPI, Kamus Istilah Komputer untuk Orang Awam (Palembang: Maxikom, 2009),
h. 33. dikutip oleh www.pengertianpengertian.com
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mempermudah sineas dalam mengangkat cerita untuk film yang akan digarap. Isi dari

film adalah merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan

isi dari film juga dapat mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan cerita

yang dibawa.80

80 Martani Jogja, “Makalah Film”, http://martanijogja.blogspot.co.id/2013/11 /pengertian-film-
dan-respresentasi.html?m=1, diakses 28 Februari 2016.


