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BAB IV

ANALISIS PESAN DAKWAH DALAM FILM 99 CAHAYA DI LANGIT

EROPA KARYA GUNTUR SOEHARJANTO

A. Analisis Pesan Dakwah Dalam Film 99 Cahaya di Langit Eropa Menurut

Analisis Teun A Van Dijk.

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan temuan data dan analisis

mengenai pesan dakwah dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa karya Guntur

Soeharjanto. Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana model Teun A

Van Dijk. Model Van Dijk ini menganalisis dengan menggunakan enam elemen,

yakni: tematik, skematik, semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris. Maka hasil

penelitiannya diuraikan sebagai berikut :

a. Struktur Makro (Tematik)

Dalam struktur makro atau makna global, hal yang diamati adalah tematik,

yang berarti menunjukkan gambaran umum dari sebuah teks, hal ini juga bisa

disebut sebagai gagasan inti, ringkasan yang utama dari suatu teks. Tema atau

topik yang diuraikan atau yang telah ditempatkan, tema menggambarkan apa yang

diinginkan oleh penulis script dalam pembuatan film 99 Cahaya di Langit Eropa

yang mengandung banyak pesan dan makna, sebagaimana yang peneliti ketahui

bahwa tema yang diangkat dalam film ini adalah tentang mengungkap rahasia

Islam di Eropa dan kisah hidup di suatu negara tempat Islam menjadi minoritas,

sebuah perjalanan yang dilakukan oleh seorang wanita muslim yang berasal dari

Indonesia.
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“Makna dari judul 99 Cahaya Di Langit Eropa adalah menemukan kembali
cahaya-cahaya Islam yang terinspirasi dari Asmaul Husna yang dulu
pernah berjaya di Eropa”1

b. Struktur Skematik

Struktur skematik yang dimaksud disini adalah bagaimana alur atau

susunan teks wacana dibuat, biasanya dimulai dari pendahuluan, isi, wacana dan

penutup, serta bagaimana summary (ringkasan) dan story (isi berita atau tulisan

secara keseluruhan) yang mendukung tema wacana. Skematik menggambarkan

bentuk umum dari suatu teks wacana atau sebuah percakapan dalam film 99

Cahaya di Langit Eropa yang disertai dengan elemen judul dan lead.

Dalam hal ini, film yang diteliti berjudul “99 Cahaya di Langit Eropa”

dengan tema “Mengungkap Rahasia Islam di Eropa”.

Dalam film ini terdiri dari beberapa adegan, dan setiap adegannya

memiliki pesan yang berusaha penulis script dan sutradara ingin sampaikan

kepada penonton.

Unsur kedua dari elemen skematik adalah story. Pada awal film dimulai,

ada sedikit catatan cerita flashback tentang perjalanan pasukan Turki yang

dipimpin oleh Kara Mustafa yang berhasil mengepung pasukan Austria di tahun

1683. dan kemudian, Austria mendapat bantuan dari Polandia dan Jerman

sehingga mereka berhasil mengalahkan pasukan Kara Mustafa.

Alur cerita berawal dari Vienna (Austria), Hanum dan Rangga memulai

kisahnya. Rangga yang saat itu menempuh kuliah doctor di WU Vienna dan

Hanum yang dulunya bekerja dibidang jurnalistik mendampingi sang suami

1 Wawancara via email terhadap Hanum Salsabiela Rais penulis Novel 99 Cahaya di Langit
Eropa, Bandar Lampung 2 Juni 2016.
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selama di Eropa. Sangat sulit hidup di Eropa apalagi dengan status sebagai

muslim. Rangga kesulitan mencari makanan yang halal dan kesulitan mencari

tempat sholat di kampusnya. Sedangkan Hanum mengalami kesulitan mencari

pekerjaan karena kurang fasih berbahasa Jerman.

Setelah elemen tematik dan skematik ditemukan oleh peneliti secara

keseluruhan dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa ini, selanjutnya peneliti akan

membagi hasil penelitian ini kepada penelitian per adegan, yang kemudian

digolongkan berdasarkan tema pesan. Penelitian ini dimulai dari super struktur

(skematik atau alur), dan struktur mikro (semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris).

1. Analisis Adegan 1 Film 99 Cahaya di Langit Eropa

Gambar 13
Ayse dibully oleh teman kelasnya

a. Super Struktur (Skematik)

Skematik atau alur pada adegan 1 dimulai dari ruang kelas Ayse Pasha,

dimana pada saat adegan ini, seorang guru tengah menjelaskan tentang sejarah

kekalahan Kara Mustafa dan pasukannya pada tahun 1683. Yang kemudian
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dilanjutkan dengan salah satu siswa bernama Leon yang menuduh dan mengejek

bahwa Ayse adalah cucu dari Kara Mustafa, dikarenakan Ayse yang selalu

menggunakan penutup kepala (hijab) dan beragama muslim yang berasal dari

Turki.

b. Struktur Mikro (Semantik; Latar, Detil, Maksud, Pra-anggapan,

Nominalisasi)

Struktur Semantik adalah makna yang ditekankan dalam sebuah teks.

Dalam struktur semantik ini merupakan elemen yang bisa diamati adalah latar

belakang, detil, dan maksud, sehingga disini akan terlihat makna apa yang akan

ditekankan dalam sebuah wacana. Elemen ini membahas tentang hubungan antar

kalimat yang mempunyai makna tertentu dalam sebuah angunan. Bisa juga

kalimat yang mempunyai makna tersirat.

Latar pada adegan 1, dimulai dari ruang kelas di sekolah tempat Ayse

mengemban Ilmu di kota Vienna.

Pada adegan 1, terdapat salah satu contoh detil dari deskripsi keadaan

Ayse seorang muslim yang mengenakan hijab sebagai identitas agamanya.

Elemen Maksud pada adegan 1 terdapat pada percakapan yang dimulai

dari Percakapan antara Mrs. Edelmann, Leon, dan Ayse dengan kalimat yang

menggunakan bahasa Jerman, yang artinya sebagai berikut:

Leon : “Mrs. Edelmann, bukankah Kara Mustafa orang Turki?”
Mrs. Edelmann : “Iya Leon, itu benar”
Leon : “Jadi seperti Ayse, jangan-jangan dia Kakeknya Ayse”
Ayse : “Tidak, aku tidak kenal dia”
Leon : “Tapi kamu orang Turki dan memakai kerudung seperti

Kara Mustafa”
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Ayse : “(Menunjuk kesalah satu temannya) Dia juga memakai
tutup kepala, kenapa dia tidak?”

Mrs. Edelmann : “Cukup anak-anak, cukup Leon. Ayse memakai penutup
kepala karena dia seorang muslim”

Leon : “Saya mengerti, tapi Kara Mustafa seorang Muslim
juga, kan?”

Ayse : “Tidak, itu bohong”
Mrs. Edelmann : “Ayse ini bukan tentang sejarah pribadi mu, tapi ini

adalah sejarah dari tahun 1683, jadi tidak perlu
dipermasalahkan”2

Dalam percakapan tersebut terdapat elemen maksud pada kalimat akhir

yang diucapkan oleh Mrs. Edelmann “Ayse ini bukan tentang sejarah pribadi mu,

tapi ini adalah sejarah dari tahun 1683, jadi tidak perlu dipermasalahkan”. Yang

digunakan sebagai kalimat penjelas yang jelas dari perdebatan antara Leon dan

Ayse tentang Kara Mustafa.

Pra-anggapan sebagai pendukung dari pernyataan yang ada pada adegan 1

terdapat pada kalimat yang diucapkan oleh Leon “Tapi kamu orang Turki dan

memakai kerudung seperti Kara Mustafa”. Kalimat tersebut merupakan

pendukung dari pernyataan Mrs. Edelmann bahwa Kara Mustafa adalah seorang

Muslim dari Turki, sehingga menimbulkan asumsi bahwa Ayse adalah cucu dari

Kara Mustafa.

c. Struktur Mikro (Sintaksis; Bantuk kalimat, Koherensi, Kata ganti)

Yang dilihat dalam struktur sintaksis adalah penggunaan bentuk kalimat

koherensi dan kata ganti. Elemen bentuk kalimat dan koherensi di titik tekankan

pada suatu perkaitan atau kalimat berbentuk kata.

2 Data diperoleh dari DVD Film 99 Cahaya di Langit Eropa.
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Bentuk kalimat yang digunakan pada adegan 1 adalah kalimat aktif, “Ayse

menggunakan penutup kepala karena dia seorang Muslim”. Dalam hal ini kata

“penutup kepala” digunakan untuk sebuah kata ganti dari kata “hijab”

Koherensi atau hubungan antar kata atau kalimat yang digunakan pada

adegan ini adalah “Ayse ini bukan tentang sejarah pribadi mu, tapi ini adalah

sejarah dari tahun 1683, jadi tidak perlu dipermasalahkan”. Kata “tapi” adalah

kata penghubung antara dua kalimat yang bermakna beda pada kalimat

percakapan tersebut.

Dalam adegan 1 selama percakapan menggunakan kata ganti orang

pertama, orang kedua, dan orang ketiga tunggal dengan menyebutkan nama

mereka masing-masing.

d. Struktur Mikro (Stilistik; Leksikon)

Aspek yang ditekankan pada elemen ini adalah pilihan kata yang

digunakan untuk mengonstruksikan wacana. Pemilihan kata yang digunakan pada

adegan 1 “Ini adalah sejarah dari tahun 1683” yang bermakna tentang sejarah

kekalahan Kara Mustafa atas Pasukan Austria di tahun 1683.

e. Struktur Mikro (Retoris; Grafis, Metafora, dan Ekspresi)

Strategi dalam level retoris adalah gaya yang diungkapkan ketika

seseorang menulis dengan grafis, metafora, dan ekspresi. Pada elemen grafis yang

ditunjukkan adalah pada performance beserta latar belakang lokasi shooting.

Kata kiasan terdapat pada kalimat “Dia Juga memakai tutup kepala” yang

bisa diartikan menjadi hijab, topi, atau sejenisnya yang berfungsi untuk menutupi

bagian atas kepala.
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Sedangkan ekspresi yang ada dalam adegan 1 terdapat pada Ayse yang

semakin tertekan akibat ulah Leon yang mengejeknya hanya karena ia

menggunakan kerudung dan seorang Muslim yang berasal dari Turki.

Tabel 4
Kerangka Analisis Data Adegan 1

STRUKTUR
WACANA

ELEMEN HASIL TEMUAN

Stuktur Makro Topik / Tema  Perjalanan menapak jejak Islam di
Eropa, hidup di suatu Negara tempat
Islam menjadi minoritas, sebuah
perjalanan yang dilakukan oleh seorang
wanita muslim yang berasal dari
Indonesia.

Superstruktur
(Skematik)

Skema / Alur  Ruang kelas Ayse Pasha, dimana pada
saat adegan ini, seorang guru tengah
menjelaskan tentang sejarah kekalahan
Kara Mustafa dan pasukannya pada
tahun 1683. Yang kemudian dilanjutkan
dengan salah satu siswa bernama Leon
yang menuduh dan mengejek bahwa
Ayse adalah cucu dari Kara Mustafa,
dikarenakan Ayse yang selalu
menggunakan penutup kepala (hijab) dan
beragama muslim yang berasal dari
Turki.

Struktur Mikro
(Semantik)

Latar  Ruang kelas di sekolah tempat Ayse
mengemban Ilmu di kota Vienna.

Detil  Detil dari deskripsi keadaan Ayse
seorang muslim yang mengenakan hijab
sebagai identitas agamanya.

Maksud  Elemen maksud pada kalimat akhir yang
diucapkan oleh Mrs. Edelmann “Ayse ini
bukan tentang sejarah pribadi mu, tapi
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ini adalah sejarah dari tahun 1683, jadi
tidak perlu dipermasalahkan”. Yang
digunakan sebagai kalimat penjelas yang
jelas dari perdebatan antara Leon dan
Ayse tentang Kara Mustafa.

Pra-anggapan  Kalimat yang diucapkan oleh Leon
“Tapi kamu orang Turki dan memakai
kerudung seperti Kara Mustafa”.
Kalimat tersebut merupakan pendukung
dari pernyataan Mrs. Edelmann bahwa
Kara Mustafa adalah seorang Muslim
dari Turki.

Struktur Mikro
(Sintaksis)

Bentuk Kalimat  “Ayse menggunakan penutup kepala
karena dia seorang Muslim”. Dalam hal
ini kata “penutup kepala” digunakan
untuk sebuah kata ganti dari kata
“hijab”.

Koherensi  “Ayse ini bukan tentang sejarah pribadi
mu, tapi ini adalah sejarah dari tahun
1683, jadi tidak perlu dipermasalahkan”.
Kata “tapi” adalah kata penghubung
antara dua kalimat yang bermakna beda
pada kalimat percakapan tersebut.

Kata Ganti  Menggunakan kata ganti orang pertama,
orang kedua, dan orang ketiga tunggal
dengan menyebutkan nama mereka
masing-masing.

Struktur Mikro
(Stilistik)

Leksikon  Pemilihan kata yang digunakan pada
adegan 1 “Ini adalah sejarah dari tahun
1683” yang bermakna tentang sejarah
kekalahan Kara Mustafa atas Pasukan
Austria di tahun 1683.

Struktur Mikro
(Retoris)

Metafora  Kata kiasan terdapat pada kalimat “Dia
Juga memakai tutup kepala” yang bisa
diartikan menjadi hijab, topi, atau
sejenisnya yang berfungsi untuk
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menutupi bagian atas kepala.

Ekspresi  Ayse yang semakin tertekan akibat ulah
Leon yang mengejeknya hanya karna ia
menggunakan kerudung dan seorang
Muslim yang berasal dari Turki.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada adegan 1 dengan

menggunakan metode penelitian kualitatif model Van Dijk, peneliti menemukan

bahwa hidup di Negara yang minoritas Islam memang banyak kesulitan, tidak

hanya karena memakai hijab, seperti yang terdapat pada setelah adegan 1 dimana

Mrs. Edelmann menyuruh Ayse untuk melepas hijabnya. Ayse tetap pada

pilihannya untuk mengenakan hijab, walaupun seluruh teman-teman nya

menjauhinya bahkan mengejeknya. Pada bagian ini pesan yang ingin coba penulis

dan sutradara sampaikan adalah bagaimana kerasnya dan susahnya hidup di

Negara yang minoritas Islam, hijab selalu menjadi kendala bagi muslim yang

ingin berkembang di Negara tersebut.

“Kehidupan muslim di Eropa sendiri saat ini yang sedang marak yaitu
Islamo fobia, Islamo fobia itu adalah ketakutan terhadap agama Islam. Ini
ada banyak sebab salah satunya mungkn warisan dulu selama ribuan tahun
perang salib, terus kemudian sekarang di media-media radikalisme ada di
mana-mana sehingga sebagian masyarakat Eropa memang agak takut
terhadap Islam/muslim. Dan sayangnya itu terjadi bukan hanya di Eropa
tapi diseluruh dunia juga sama. Media-media Indonesia pun sekarang
sangat gencar sekali memberitakan berita-berita yang menyudutkan umat
Islam. Jadi saya rasa kita sebagai umat muslim perlu berbicara lebih
dengan karya bukan pedang. Menunjukkan pada dunia bahwa Islam itu
Rahmatan lilalami”.3

3 Wawancara via telfon dengan Rangga Alamahendra penulis novel 99 Cahaya di langit
Eropa, Jakarta 25 Oktober 2014, dikutip oleh Atik Sukriati Rahmah, Skripsi: Analisis Narasi Film
99 Cahaya di Langit Eropa (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2014), h. 60.
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Masalah mengenai hijab tidak hanya dialami oleh Ayse, Fatma pun

demikian, ia sudah lama tinggal di Jerman, dan sudah berulang kali mencoba

melamar untuk bekerja, dan berulang kali juga ia ditolak karena hijab yang ia

kenakan.

Muslim di Eropa memang dipandang sebelah mata oleh masyarakat di

Eropa, mereka beranggapan bahwa Islam adalah agama teroris, jadi banyak orang

Eropa memang merasa takut dengan kaum muslim. Selain itu Eropa memang

dikenal sebagai Negara yang dengan prinsip profesionalisme, yang lebih melihat

karya atau prestasi. Hal ini juga tergambar pada adegan berikut :

Gambar 14
Fatma menceritakan tentang hijab

Adegan tersebut juga menceritakan tentang hal yang sama, tentang hijab

yang selalu menjadi kendala untuk mereka yang tinggal di Negara dengan

minortas Islam.
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Gambar 15
Hanum, Ayse dan Fatma berada di Sekolah

“Sebenarnya bukan hanya kesulitan karena memakai hijab, tapi memang
selama ini kalo di Eropa prinsip yang dipakai adalah professionalism, jadi
mereka lebih melihat pada karya dan prestasi bukan dilihat dari mana atau
karena memakai hijab atau tidak. Tapi memang ada pandangan di Eropa
ini kalau perempuan berhijab itu identik dengan kalo bahasa jawanya itu
“asah-asah lalu momong bocah” hanya menjadi konco wingking
dibelakang saja, jadi memang dunia muslimah itu dianggap sebgagai dunia
yang dekat dengan konco wingking itu teman yang dibelakang tidak
pernah yang didepan untuk berkarya atau berprestasi. itu yang membuat
beberapa dari mereka yang sulit mencari pekerjaan”.4

Pesan lain yang sama (tentang hijab) disampaikan melalui film ini adalah

ketika pertama kali Hanum bertemu dengan Ayse, pertanyaan pertama yang Ayse

lontarkan kepada Hanum adalah “Tapi, kok tante Hanum gak pake kerudung sih

ma? Seperti Ayse dan Mama?”, yang kemudian dijawab oleh Fatma “Tante

Hanum itu lagi sakit kepala, jadi lagi gak bisa pakai kerudung”, menurut saya

pertanyaan yang dilontarkan oleh Ayse mengandung makna sindiran tentang

berkewajiban seorang muslim wanita untuk mengenakan hijab.

4 Wawancara via telfon dengan Rangga Alamahendra penulis novel 99 Cahaya di langit
Eropa, Jakarta 25 Oktober 2014, dikutip oleh Atik Sukriati Rahmah, Skripsi: Analisis Narasi Film
99 Cahaya di Langit Eropa (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2014), h. 56-57.
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Adegan dengan tema sindiran tentang mengenakan hijab juga terjadi pada

dua adegan dibawah ini :

Gambar 16
Adegan percakapan Rangga dan Hanum di Apartement

Detil cerita yang terjadi adalah masih tentang mengenakan hijab, sindiran

halus dinyatakan oleh Rangga kepada Hanum pada percakapannya “Tapi kamu

cantik loh kalo pake jilbab”, adegan lain tentang sindiran juga terjadi pada adegan

dibawah ini, yang berlokasi di kota Paris.

Gambar 17
Pertemuan Hanum, Rangga dan Marion di Paris
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Adegan tersebut merupakan adegan pertama kali Hanum bertemu dengan

Marion Latimer di kota Paris Perancis, pada dialog Hanum berkata “Saya sama

sekali gak nyangka, karena saya pikir kamu gak pake hijab”, Hanum sempat heran

melihat sosok wanita didepannya, karena memang jarang sekali bahkan belum

pernah Hanum menemui orang asli Perancis yang menggunakan hijab. “Memang,

ketika kembali ke Paris, saya baru resmi menggunakan hijab dan alhamdulilah

banyak sekali manfaatnya, menggunakan hijab adalah cara Islam menjaga

kehormatan muslim”, jawab Marion. Seketika itu Rangga menatap Hanum dengan

wajah yang mengisyaratkan atau mengandung makna menyindir bahwa Hanum

memang hingga saat ini belum mengenakan hijab. Kalimat-kalimat tersebut

mengandung arti bahwa wanita islam itu memang seharusnya dan wajib

mengenakan jilbab. Seperti yang dijelaskan pada ayat dibawah ini:

                   
              

Artinya :  “Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak
perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka
mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu
supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di
ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
(QS. Al Ahzab [33]: 59)

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa seorang wanita muslim

hendaknya menutupi auratnya dengan jilbab ke seluruh tubuh, karena dengan

demikian hijab menjadi identitas agama dan juga dapat melindungi kita dari

gangguan yang bersifat tidak baik, hal ini juga dijelaskan dalam adegan dibawah

ini, perbincangan antara Rangga dan Stefan.



98

Gambar 18
Percakapan Rangga dan Stefan mengenai hijab

Stefan : “Kenapa semua perempuan diagama mu itu diharuskan
untuk menutupi diri?”

Rangga : “Hijab? Tujuannya sebenarnya untuk melindungi
mereka”

Stefan : “Dari apa?”
Rangga : “Orang-orang gak akan melihat mereka dari segi fisik

nantinya, lebih ke pemikiran hatinya”5

Wanita diibaratkan mutiara yang berharga. Mayoritas wanita muslimah

mengenakan hijab atau jibab sebagai penutup auratnya. Bukan hanya demi

menjalankan perintah Allah dan Rosulullah, hijab juga digunakan wanita sebagai

pelindung, agar orang-orang non mahram lebih menghormati dan meghargai serta

tidak sembarangan untuk menggoda apalagi menyentuhnya.

Sedangkan materi pesan dakwah dalam adegan ini merupakan materi

keislaman (Syariat), yakni tentang amal lahir dalam rangka mentaati semua

peraturan atau hukum Allah. Termasuk pada adegan ini adalah tentang Hijab yang

menjadi identitas wanita muslim sekaligus kewajiban bagi wanita muslim untuk

menutup aurat sesuai ketentuan syariat Islam.

5 Data diperoleh dari DVD Film 99 Cahaya di Langit Eropa.



99

2. Analisis Adegan 2 Film 99 Cahaya di Langit Eropa

Gambar 19
Adegan Rangga membeli makanan di Kantin

a. Superstruktur (Skematik)

Pada adegan kedua, tampak Rangga sedang membeli makanan untuk ia

santap siang itu, namun keterbatasannya dalam menggunakan bahasa Jerman, ia

lantas menggunakan bahasa tubuh bahwa yang ia inginkan adalah daging ayam,

bukan daging babi. Berikut adalah percakapan dalam adegan tersebut:

Rangga : “Ini ayam atau bukan?” dengan menggunakan bahasa
Inggris

Penjual : “Saya tidak mengerti maksud anda” dengan
menggunakan bahasa Jerman

Rangga : “Apa? Ayam..” (mengepak-ngepak tangannya)
Penjual : “Bukan, ini bukan daging ayam, ini daging babi, daging

ayamnya sudah habis”
Rangga : “Saya tidak mengerti”
Penjual : “Ngok-ngok” (menirukan suara babi)
Rangga : “No.. I want chicken”
Penjual : “Apakah anda Muslim?”
Rangga : “Ya..”
Penjual : “Ah.. saya punya yang lain untuk anda”
Rangga : “Fruit”6

6 Ibid.
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Pada percakapan adegan tersebut di kantin kampus tempat Rangga

menempuh gelar Doktor di kota Vienna, Rangga sedang membeli makan siang

nya di salah satu tempat penjualan Junk Food. Pada adegan 2, pembicaraan antar

dua bahasa seperti ini sering terjadi kesalah pahaman, sehingga terkadang mereka

pada akhirnya mengandalkan bahasa tubuh.

b. Struktur Mikro (Semantik; Latar, Detil, Maksud, Pra-anggapan,

Nominalisasi)

Latar yang digunakan pada adegan 2 adalah kantin kampus, pada siang

hari, saat Rangga usai menyelesaikan jam kuliahnya. Pada adegan 2 detil

deskripsi atau yang menggambarkan sosok Muslim salah satunya dengan

memakan daging halal, seperti dalam percakapan pada adegan 2, saat Rangga

mengatakan bahwa ia tidak memakan daging babi, si penjual kemudian menebak

bahwa Rangga adalah seorang Muslim, yang kemudian dia menawarkan kepada

customer nya tersebut untuk membeli buah.

Adegan 2 juga memiliki makna yang sama seperti adegan pada gambar

dibawah ini, adegan yang berlokasi di halte bus saat Hanum berkenalan dengan

Fatma untuk pertama kalinya. Seorang muslim Turki yang mengajarkan banyak

hal kepada Hanum selama ia tinggal di Vienna.

“Fatma mengajarkan kepada saya tentang bagaimana menjadi minoritas di
negeri yang mayoritas penduduknya non-muslim. Di mana sebagai
minoritas kita tidak boleh kehilangan identitas kita, tidak boleh hanyut
terbawa arus mayoritas yang mungkin secara nilai atau valuebanyak nilai-
nilai Barat yang bertentangan dengan nilai- nilai ketimuran. Misalnya,
banyak orang yang culture shocked atau bisa dibilang untuk mengimbangi
mereka melakukannya dengan cara ikut minum minuman keras, party,
mengikuti free life habit, mengikuti gaya orang Barat lainnya yang
cenderung negatif. Namun kita sebagai minoritas juga harus belajar hal-
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hal positif yang dimiliki oleh orang Barat. Misalkan dari sisi waktu,
mereka adalah orang- orang yang sangat punctual. Mereka bahkan bisa
bangun lebih pagi dari kita, untuk mengejar kereta kemudian bekerja dan
pulang hingga larut. Mereka really hardworker. Selain itu, mereka juga
orang-orang yang sangat menjaga kebersihan. Faktanya memang kota-
kota di Eropa sangat bersih, rapi dan tertib begitu pula dengan
penduduknya. Hal ini bisa menjadi introspeksi untuk kita bahwa ada
negara yang tidak banyak muslimnya namun sangat Islami karena
mengamalkan nilai- nilai Islam seperti, menjga kebersihan, ketertiban, dan
kerapian. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil. Pandai-pandai memfilter
saja. Nah inilah beberapa hal yang Fatma ajarkan kepada saya”.7

Gambar 20
Hanum menawarkan cokelat kepada Fatma

Pada adegan ini juga menggambarkan tentang Islam sebagai identitas

agama seseorang, pada percakapan adegan ini, Hanum sebelumnya sudah pernah

bertemu dengan Fatma jauh sebelum ia masuk kelas bahasa Jerman tepatnya saat

Fatma ditolak untuk bekerja disalah satu toko pakaian. Hanum menawarkan

cokelat untuk Fatma, dan Fatma menolak dengan alasan puasa, kemudian Hanum

membalas nya lagi dengan bertanya “Puasa senin kamis?”, Fatma mengangguk

dan berkata “Apakah kamu Muslim?”, “Ya.. saya Muslim”, jawab Hanum.

7 Wawancara via email terhadap Hanum Salsabiela Rais penulis Novel 99 Cahaya di Langit
Eropa, Bandar Lampung 2 Juni 2016.
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Dua adegan diatas menggambarkan detil yang sama, yakni

menggambarkan detil tentang identitas agama seseorang. Tentang Islam yang

tidak memakan daging babi, dan tentang Islam yang mengetahui tentang puasa

sunah senin-kamis, hingga tentang wanita Islam yang mengenakan kerudung atau

hijab.

Elemen maksud pada adegan 2 gambar pertama adalah pada kalimat yang

diucapkan oleh Rangga “No.. I want chicken”, kalimat tersebut merupakan

kalimat yang diucapkan oleh Rangga saat si penjual menawarkannya untuk

membeli daging babi. Kalimat yang digunakan oleh Rangga adalah sebagai

kalimat penjelas bahwa dirinya seorang Muslim yang tidak memakan daging babi.

Pra-anggapan pada adegan 2 atau sebagai pendukung dari pernyataan

adalah pada kalimat “Ah.. saya punya yang lain untuk anda”, kalimat tersebut

diucapkan oleh si penjual saat ia mengetahui bahwa customer nya adalah seorang

Muslim, yang kemudian dia menawarkan menu yang lain, yang tentunya halal

untuk dimakan.

c. Struktur Mikro (Sintaksis; Bentuk kalimat, Koherensi, Kata ganti)

Karena perbedaan dua bahasa yang mengakibatkan kesalah pahaman

antara kedua belah pihak, pada adegan 2 ini antara Rangga dan si penjual

memutuskan untuk menggunakan bahasa tubuh, seperti menirukan suara babi, dan

mengepak-ngepak kedua tangan layaknya seekor ayam. Kalimat “sekedarnya”

yang digunakan pun menggunakan kalimat aktif.
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d. Struktur Mikro (Stilistik; Leksikon)

Pilihan kata kata yang digunakan adalah pada pengungkapan kata daging

babi dengan menggunakan bahasa tubuh “ngok..ngok” yang si penjual gunakan

untuk memperjelas dan bermakna bahwa yang ia jual adalah daging babi.

e. Struktur Mikro (Retoris; Grafis, Metafora, dan Ekspresi)

Pada adegan 2 baik itu digambar pertama dan kedua pada percakapan

tidak menggunakan kalimat atau kata kiasan. Sedangkan ekspresi yang yang ada

dalam gambar 1 adalah ditujukan oleh Rangga, ekspresi bingung saat bagaimana

ia harus menjelaskan kepada si penjual apa yang ia inginkan. Serta pada gambar

kedua ekspresi penasaran ditunjukkan oleh Fatma saat Hanum memperjelas puasa

yang sedang ia lakukan. Rasa penasarannya ini dikarenakan biasanya hanya

Muslim yang mengetahui tentang macam-macam puasa baik itu wajib maupun

sunah. Yang pada akhirnya kemudian ia mempertanyakan pada Hanum apakah

dia seorang Muslim.

Tabel 5
Kerangka Analisis Data Adegan 2 (Gambar Pertama dan Gambar Kedua)

STRUKTUR
WACANA

ELEMEN HASIL TEMUAN

Superstruktur
(Skematik)

Skema / Alur  Rangga sedang membeli makan siang
nya di salah satu tempat penjualan Junk
Food. Pada adegan 2, pembicaraan antar
dua bahasa seperti ini sering terjadi
kesalah pahaman, sehingga terkadang
mereka pada akhirnya mengandalkan
bahasa tubuh.
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Struktur Mikro
(Semantik)

Latar  Latar yang digunakan pada adegan 2
adalah kantin kampus, pada siang hari,
saat Rangga usai menyelesaikan jam
kuliahnya.

Detil  Dua adegan diatas menggambarkan detil
yang sama, yakni menggambarkan detil
tentang identitas agama seseorang.
Tentang Islam yang tidak memakan
daging babi, dan tentang Islam yang
mengetahui tentang puasa sunah senin-
kamis, hingga tentang wanita Islam yang
mengenakan kerudung atau hijab.

Maksud  Pada kalimat yang diucapkan oleh
Rangga “No.. I want chicken”,

Pra-anggapan  Sebagai pendukung dari pernyataan
adalah pada kalimat “Ah.. saya punya
yang lain untuk anda”, kalimat tersebut
diucapkan oleh si penjual saat ia
mengetahui bahwa customer nya adalah
seorang Muslim.

Struktur Mikro
(Sintaksis)

Bentuk Kalimat  Menggunakan bahasa tubuh, seperti
menirukan suara babi, dan mengepak-
ngepak kedua tangan layaknya seekor
ayam. Kalimat “sekedarnya” yang
digunakan pun menggunakan kalimat
aktif.

Koherensi 

Kata Ganti 

Struktur Mikro
(Stilistik)

Leksikon  Pilihan kata ada pada kalimat bahasa
tubuh “ngok..ngok” yang si penjual
gunakan untuk memperjelas dan
bermakna bahwa yang ia jual adalah
daging babi.

Struktur Mikro Metafora  Pada adegan 2 baik itu digambar pertama
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(Retoris) dan kedua pada percakapan tidak
menggunakan kalimat atau kata kiasan.

Ekspresi  Ekspresi bingung saat bagaimana ia harus
menjelaskan kepada si penjual apa yang
ia inginkan

 Pada gambar kedua ekspresi penasaran
ditunjukkan oleh Fatma saat Hanum
memperjelas puasa yang sedang ia
lakukan.

Setelah adegan 2 diteliti, peneliti menemukan pesan dakwah yang

terkandung dalam adegan ini tentang identitas seorang Muslim. Dimana seorang

muslim walaupun hidup di Negara dengan minoritas Islam, tetap menjalankan apa

yang harusnya diperintahkan oleh Allah SWT, dan menjauhi laranganNya. Salah

satu larangan bagi umat muslim adalah memakan daging anjing dan daging babi.

Allah SWT berfirman :

                  
        

Artinya : “Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai,
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama)
selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya)
sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas,
Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah [2]:173)

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa diharamkan bagi umat muslim

memakan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih disebut

selain nama Allah. Perbedaan antara seorang mukmin dengan kafir adalah dalam

amal perbuatannya terutama didasarkan dari niatnya. Demikian juga ketika
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seorang mukmin meninggalkan khamr, zina, judi dan makan babi, niatnya semata-

mata karena dia tunduk dan patuh pada Allah.

Selain itu, adegan serupa digambarkan pada adegan dibawah ini, dimana

Rangga yang menolak pemberian Stefan, yakni khamr, karena memang sudah

dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah melarang umat-Nya untuk

mengkonsumsi khamr.

Gambar 21
Rangga menolak untuk meminum khamr

Adegan ini menceritakan tentang penolakan Rangga terhadap minuman

beralkohol yang ditawarkan oleh Stefan. Allah SWT berfirman :

               
                
                    
 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan
panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
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perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan
itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara
kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu
dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari
mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS. Al-Maidah [5]: 90-91)

Adapun ayat lain yang menjelaskan tentang larangan meminum khamr,

yang mengatakan bahwa terdapat dosa besar di dalamnya.

               
               
     

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.
Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa
manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari
manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka
nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.
(QS. Al-Baqarah [2]: 219)

Dua ayat diatas menjelaskan tentang larangan meminum khamr serta dosa

besar dan beberapa manfaat khamr bagi manusia, namun dosa besar lebih besar

dibandingkan dengan manfaat yang terkandung dalam khamr bagi manusia. Allah

SWT juga memerintahkan untuk menjauhi hal-hal yang dilarang, termasuk khamr,

bagi umat muslim, sebab karena dengan meminum khamr maka menghalangi

umat manusia untuk mengingat Allah SWT.

Berdasarkan tema pada adegan ini, yakni tentang larangan meminum

khamr, maka pada adegan ini termasuk juga dalam materi dakwah yang berisikan

tentang Syariat, yakni terkait hukum dan perundangan yang terdapat dalam Islam,

dimana dalam Islam melarang segala jenis minuman yang bersifat memabukkan.
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3. Analisis Adegan 3 Film 99 Cahaya di Langit Eropa

Gambar 22
Percakapan tentang daging babi

a. Super Struktur (Skematik)

Adegan ke tiga berlokasi di area kampus, percakapan terjadi antara tiga

orang, yakni Rangga, Stefan, dan Khan. Berikut adalah dialog pada adegan ke

tiga:

Stefan : “Agama kamu ribet banget, tau gak? Daging babi itu
enak, belum lagi di Eropa ini daging babi itu paling
murah, udah pernah coba? Mau coba?”

Rangga : “No.. it is youre dog?”
Stefan : “Yes, Stello”
Rangga : “Di negara ku ada beberapa orang yang memakan anjing

seperti ini”
Stefan : “Hah? That Crazy man! Aku gak mungkin makan

daging anjing aku sendiri”
Rangga : “Kenapa?”
Stefan : “I love him so much”
Rangga : “Same thing, I love my god so much, gak mungkin aku

melanggar aturan dia”
Stefan : “Gak heran ya, Prof. Reinhardt memuji disertasi kamu

setinggi langit”
Rangga : “Thankyou, you wanna try?”
Stefan : “No, aku lebih memilih daging babi”
Khan : “Assalamualaikum, Having a good time, allright? Ini

kari ayam masakan istriku untuk kamu”
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Rangga : “Ayam?”
Khan : “Chicken!”
Rangga : “Ayam. Mau coba?”
Stefan : “No, aku gak suka kari, bau banget. Sorry ya bukan

bermaksud menghina masakan istri kamu”
Khan : “It is oke Stefan, don’t worry. What it’s that? Baunya

seperti daging babi, dan itu bukan urusan ku”8

b. Struktur Mikro (Skematik; Latar, Detil, Maksud, Pra-anggapan,

Nominalisasi)

Pada adegan 3 latar yang ditunjukkan adalah area kampus WU Vienna

dengan detil deskripsi keadaan pada adegan tersebut adalah keadaan mensikapi

secara halus dalam menghadapi seseorang yang beda agama, dengan cara

menerangkan sedikit pengetahuan yang ia tidak ketahui melalui perumpamaan

dan persamaan dikehidupan sehari-hari.

Elemen maksud yang ditujukan pada percakapan tersebut terdapat pada

kalimat berikut:

Rangga : “Di Negara ku ada beberapa orang yang memakan
anjing seperti ini”

Stefan : “Hah? That Crazy man! Aku gak mungkin makan
daging anjing aku sendiri”

Rangga : “Kenapa?”
Stefan : “I love him so much”
Rangga : “Same thing, I love my god so much, gak mungkin aku

melanggar aturan dia”

Yang artinya bahwa Rangga menjelaskan tentang aturan yang tidak boleh

dilanggar dalam agamanya. Kepercayaannya menyatakan bahwa hendaknya umat

muslim ber amar ma’ruf nahi munkar, melakukan hal yang diperintah dan

menjauhi hal yang dilarang bukan hanya semata-mata menginginkan pahala serta

8 Data diperoleh dari DVD Film 99 Cahaya di Langit Eropa.
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ganjaran dari yang maha kuasa, namun melakukannya ikhlas karna ia mencintai

Allah.

Pra-anggapan sebagai pendukung dari pernyataan terdapat juga terdapat

pada kalimat yang sama yang diucapkan oleh Rangga, tentang ia menyatakan

bahwa ia mencintai Allah seperti hal nya Stefan mencintai Stello.

c. Struktur Mikro (Sintaksis; Bentuk kalimat, Koherensi, Kata ganti)

Bentuk kalimat yang digunakan pada percakapan tersebut menggunakan

bentuk kalimat aktif, dengan menggunakan bahasa campuran antara bahasa

Indonesia dan bahasa Inggris. kata ganti dalam adegan 3 terdapat pada kalimat

yang diucapkan oleh Rangga,“Same thing, I love my god so much, gak mungkin

aku melanggar aturan dia”. Kata dia menjadi kata ganti yang berarti Allah.

d. Struktur Mikro (Stilistik; Leksikon)

Aspek yang ditekankan pada elemen ini adalah pilihan kata, pada kalimat

“It is oke Stefan, don’t worry. What it’s that? Baunya seperti daging babi, dan itu

bukan urusan ku” merupakan kalimat balasan yang khan pilih yang ditujukan

pada Stefan bahwa bau daging babi lebih menyengat dibandingkan bau kari.

e. Struktur Mikro (Retoris; Grafis, Metafora, dan Ekspresi)

Tidak terdapat kata kiasan pada percakapan ini, karna menggunakan

kalimat aktif. Sedangkan ekspresi ditujukan pada Stefan setelah dirinya

mendengar kalimat “It is oke Stefan, don’t worry. What it’s that? Baunya seperti

daging babi, dan itu bukan urusan ku”, yang merupakan sindiran halus dari Khan,
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dan kemudian ekspresi Stefan menggambarkan “apakah benar?” yang kemudian

dia mencium-ciumi bau badannya sendiri.

Tabel 6
Kerangka Analisis Data Adegan 3

STRUKTUR
WACANA

ELEMEN HASIL TEMUAN

Superstruktur
(Skematik)

Skema / Alur  Alur maju dengan menggambarkan
tentang kehidupan Rangga di kampus.

Struktur Mikro
(Semantik)

Latar  Latar adegan di WU Vienna.

Detil  Detil deskripsi cerita tentang bagaimana
toleransi antar umat beragama.

Maksud  Rangga menjelaskan tentang aturan yang
tidak boleh dilanggar dalam agamanya.
Kepercayaannya menyatakan bahwa
hendaknya umat muslim ber amar ma’ruf
nahi munkar.

Pra-anggapan  Pra-anggapan sebagai pendukung dari
pernyataan terdapat juga terdapat pada
kalimat yang sama yang diucapkan oleh
Rangga, tentang ia menyatakan bahwa ia
mencintai Allah seperti hal nya Stefan
mencintai Stello.

Struktur Mikro
(Sintaksis)

Bentuk Kalimat  Menggunakan bentuk kalimat aktif,
dengan menggunakan bahasa campuran
antara bahasa Indonesia dan bahasa
Inggris.

Koherensi 

Kata Ganti  Kata ganti dalam adegan 3 terdapat pada
kalimat yang diucapkan oleh
Rangga,“Same thing, I love my god so
much, gak mungkin aku melanggar aturan



112

dia”. Kata dia menjadi kata ganti yang
berarti Allah.

Struktur Mikro
(Stilistik)

Leksikon  Pada kalimat “It is oke Stefan, don’t
worry. What it’s that? Baunya seperti
daging babi, dan itu bukan urusan ku”
merupakan kalimat balasan yang khan
pilih yang ditujukan pada Stefan bahwa
bau daging babi lebih menyengat
dibandingkan bau kari.

Struktur Mikro
(Retoris)

Metafora  Kalimat yang digunakan dalam
percakapan menggunkana kalimat aktif.

Ekspresi  Ekspresi ditujukan pada Stefan setelah
dirinya mendengar kalimat “It is oke
Stefan, don’t worry. What it’s that?
Baunya seperti daging babi, dan itu bukan
urusan ku”, yang merupakan sindiran
halus dari Khan, dan kemudian ekspresi
Stefan menggambarkan “apakah benar?”
yang kemudian dia mencium-ciumi bau
badannya sendiri.

Setelah melakukan penelitian pada adegan ketiga, adegan tersebut

memiliki maksud untuk menyampaikan tentang nilai toleransi antar umat

beragama, tentang bagaimana menghadapi perbedaan, serta mensikapinya. Hal

tersebut ditujukan oleh Rangga yang menerangkan tentang bagaimana ia

mencintai Allah dengan menggunakan cerita yang berbeda namun memiliki arti

yang sama. Hal itu pun ditujukan juga oleh khan tentang bagaimana ia mensikapi

perilaku kurang baik dari temannya kepada dirinya, dengan menggunakan

sindiran halus dengan arti lain tidak langsung menembak pada sasaran. Adegan 3

ini bertemakan toleransi antar umat beragama, sama halnya seperti adegan-adegan
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dibawah ini yang juga memiliki kesamaan tema dengan maksud dan tujuan yang

sama untuk menunjukan sikap toleransi yang harus dilakukan kepada antar umat

bearagama.

Gambar 23
Rangga dan Khan sholat di ruang toleransi

Suatu yang lumrah setiap manusia untuk saling menghargai antar umat

beragama antara satu dengan yang lainnya dan itulah yang ditujukan pada gambar

diatas tentang kaum muslim tatkala menjadi minoritas dalam suatu negara.

Berikut adalah percakapan pada adegan yang berlatarkan ruangan tempat

beribadah kaum dari berbagai agama.

Khan : “Ruangan macam apa ini?”
Rangga : “Anggap aja ruangan toleransi”
Khan : “Toleransi apaan? Apa sih yang dipikirkan Prof.

Reinhard itu?. Saya gak yakin kalo kita sholat disini
jadinya sah”

Rangga : “Yang penting niatnya bukan tempatnya”9

Segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Seseorang

mendapatkan buah dari amalannya sesuai keadaan niat dalam hatinya. Dalam

9 Ibid.
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sebuah hadits yang masyhur, disampaikan oleh sahabat Umbar bin Khatab

radhiuallahu’anhu, Nabi Shallallahu’alaihi wasallam bersabda:

“sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan seseorang akan
mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan”.
(HR. Bukhori dan Muslim)

Kehidupan Rangga dan Khan sangat sulit, karena kampus tidak

menyediakan Mushala yang layak. Mereka pun harus sholat di ruangan ibadah

yang bercampur dengan agama lain (Budha, Kristen, Katholik, Konghucu).

Islam dan umatnya selalu bersikap toleran dan selalu bekerja sama berbuat

seperti yang diperbuat oleh warga masyarakat lainnya, selagi hal tersebut

menyangkut hal kemasyarakatan.  Dalam hal masalah toleransi antar umat

beragama juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits yang kedua-duanya

merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat Islam yang didalamnya terdapat

ajaran-ajaran yang jelas tentangtata cara hidup bermasyarakat. Allah berfirman :

         
                

Artinya : “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang
mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah
dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan
setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan
merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa
yang dahulu mereka kerjakan.” (QS. Al-Annam [6]: 108)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak dibenarkan dalam Islam memaki

sembahan agama lain atau memaksakan agama Islam kepada orang lain. Dengan

demikian Islam menuntun dan menuntut adanya sikap dan sifat toleransi antar

umat baik itu muslim maupun non muslim dengan batas-batas tertentu demi
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keselamatan kehidupan sosial masyarakat antar umat beragama, dengan tidak

mengorbankan aqidah dan syariat Islam.

Dalam adegan ini, materi dakwah yang mengandung tentang syariah

dijelaskan pada percakapan dengan tema mengkonsumsi daging babi, karena

daging babi merupakan salah satu yang dilarang oleh Allah kepada umatnya.

Sedangkan tema tentang toleransi pada adegan yang dilakukan oleh Rangga dan

Khan di ruang beribadah mengandung materi dakwah tentang Akhlaqul Karimah

yakni ajaran budi pekerti karena Islam menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas

dalam kehidupan manusia.

4. Analisis Adegan 4 Film 99 Cahaya di Langit Eropa

Gambar 24
Percakapan Fatma dan Hanum tentang peninggalan jejak Islam

a. Super Struktur (Skematik)

Skematik atau alur pada adegan 4 dimulai dari taman di sekolah tempat

Ayse mengemban Ilmu, ini merupakan awal mula percakapan antar Hanum dan

Fatma tentang sejarah peninggalan jejak Islam di Eropa.
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b. Struktur Mikro (Semantik; Latar, Detil, Maksud, Pra-anggapan)

Latar pada adegan ini berlokasi di taman sebuah sekolah di Vienna. Detil

deskripsi tentang adegan ini menceritakan tentang apa cita-cita Fatma terkait

dengan untuk mensyiarkan Islam, hingga awal mula perbincangan mereka tentang

banyaknya sejarah peninggalan jejak Islam di benua Eropa yang banyak orang

belum mengetahui. Berikut adalah percakapan pada adegan 4:

Narasi Fatma : “Anakku Ayse itu matahariku Hanum, bagiku keluarga
adalah yang utama, sekalipun aku belum bisa bekerja
dan hidup kami bergantung sepenuhnya dengan
suamiku, aku tetap ingin Ayse mndapatkan pendidikan
terbaik di Eropa”

Hanum : “Bagus.. bagus designnya”
Fatma : “Aku ingin menjadi designer busana muslim, agar bisa

berkeliling dunia dan melihat peninggalan sejarah Islam
di Eropa”

Hanum : “Sejarah Islam? Di Eropa?”
Fatma : “Iya.. Paris, Cordoba. Temen ku Marion dia dari

Perancis, dia seorang sejarawan dan dia yang
menceritakan semua tentang fakta peninggalan sejarah
Islam di Eropa, menarik sekali ceritanya. Apalagi
tentang Napoleon Bonaparte yang katanya masuk
Islam”10

Elemen maksud pada adegan ini adalah tentang pengetahuan jejak Islam di

Eropa yang belum banyak diketahui oleh masyarakat muslim, awal mula

perjalanan menapak jejak Islam dimulai pada adegan ini, dimana Fatma

menceritakan tentang banyaknya sejarah peninggalan jejak Islam di Eropa.

Kalimat “Iya.. Paris, Cordoba. Temen ku Marion dia dari Perancis, dia seorang

sejarawan dan dia yang menceritakan semua tentang fakta peninggalan sejarah

Islam di Eropa, menarik sekali ceritanya. Apalagi tentang Napoleon Bonaparte

yang katanya masuk Islam”, kalimat ini lah yang menjadi kalimat pembuka bagi

10 Ibid.
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dua orang umat muslim ini yang kemudian melakukan perjalanan menapak jejak

Islam di Eropa.

Dan sebagai kalimat pendukung dari pernyataan pada percakapan tersebut

adalah pada kalimat berikut :

Fatma : “Aku ingin menjadi designer busana muslim, agar bisa
berkeliling dunia dan melihat peninggalan sejarah Islam
di Eropa”

Hanum : “Sejarah Islam? Di Eropa?”

c. Struktur Mikro (Sintaksis; Bentuk kalimat, Koherensi, Kata ganti)

Koherensi atau hubungan antar kata atau kalimat terdapat pada kalimat

“Iya.. Paris, Cordoba. Temen ku Marion dia dari Perancis, dia seorang sejarawan

dan dia yang menceritakan semua tentang fakta peninggalan sejarah Islam di

Eropa”, kata “dan” menjadi penghubung 2 kalimat yang mengandung cerita yang

sama.

Kata ganti yang digunakan dalam percakapan adalah pada kata “dia”

sebagai kata ganti dalam penyebutan nama Marion.

d. Struktur Mikro (Leksikon)

Yang ditekankan pada elemen ini adalah pilihan kata, pemilihan kata yang

digunakan pada adegan 4 adalah terletak pada kalimat “Apalagi tentang Napoleon

Bonaparte”, disana tidak dijelaskan secara rinci siapa itu Napoleon Bonaparte,

karna hanya sekilas saja. Napoleon Bonaparte yang dimaksud disini adalah

Jendral besar panglima perang Perancis. Namanya terdapat dalam urutan ke-34

dari seratus tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah yang ditulis oleh

Michael H. Hart.
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e. Struktur Mikro (Retoris; Grafis, Metafora dan Ekspresi)

Tidak terdapat kata kiasan dalam kalimat yang digunakan pada percakapan

di adegan 4. Sedangkan ekspresi sedikit terkejut dan bingung ditunjukkan oleh

Hanum tatkala ia mendengar bahwa banyak peninggalan sejarah Islam di Eropa.

Tabel 7

Kerangka Analisis Data Adegan 2 (Gambar Pertama dan Gambar Kedua)

STRUKTUR
WACANA

ELEMEN HASIL TEMUAN

Superstruktur
(Skematik)

Skema / Alur  Alur maju pada adegan 4 menceritakan
tentang percakapan antara Hanum dan
Fatma.

Struktur Mikro
(Semantik)

Latar  Berlokasi di taman tempat Ayse
bersekolah

Detil  Detil cerita tentang awal mula perjalanan
menapak jejak Islam yang dilakukan oleh
Hanum, tentang beragam macam
peninggalan sejarah Islam di Eropa.

Maksud  Elemen maksud terdapat pada kalimat
Kalimat “Iya.. Paris, Cordoba. Temen ku
Marion dia dari Perancis, dia seorang
sejarawan dan dia yang menceritakan
semua tentang fakta peninggalan sejarah
Islam di Eropa, menarik sekali ceritanya.
Apalagi tentang Napoleon Bonaparte
yang katanya masuk Islam”.

Pra-anggapan Fatma : “Aku ingin menjadi designer
busana muslim, agar bisa
berkeliling dunia dan melihat
peninggalan sejarah Islam di
Eropa”

Hanum : “Sejarah Islam? Di Eropa?”
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Struktur Mikro
(Sintaksis)

Bentuk Kalimat 

Koherensi  “Iya.. Paris, Cordoba. Temen ku Marion
dia dari Perancis, dia seorang sejarawan
dan dia yang menceritakan semua
tentang fakta peninggalan sejarah Islam
di Eropa”, kata “dan” menjadi
penghubung 2 kalimat yang
mengandung cerita yang sama.

Kata Ganti  Kata ganti yang digunakan dalam
percakapan adalah pada kata “dia”
sebagai kata ganti dalam penyebutan
nama Marion.

Struktur Mikro
(Stilistik)

Leksikon  “Apalagi tentang Napoleon Bonaparte”,
disana tidak dijelaskan secara rinci siapa
itu Napoleon Bonaparte, karna hanya
sekilas saja.

Struktur Mikro
(Retoris)

Metafora  Tidak terdapat kata kiasan dalam kalimat
yang digunakan pada percakapan di
adegan 4.

Ekspresi  Ekspresi sedikit terkejut dan bingung
ditunjukkan oleh Hanum tatkala ia
mendengar bahwa banyak peninggalan
sejarah Islam di Eropa.

Adegan ini merupakan awal dari perjalanan Hanum menapak jejak Islam

di Eropa, umat muslim memiliki caranya tersendiri dalam menyiarkan Islam,

seperti halnya Fatma, yang berdakwah melalui perjalanan berkeliling Eropa untuk

menunjukkan kepada Hanum bahwa ada banyak sekali yang belum diketahui di

Eropa ini terkait sejarah peninggalan Islam. Allah berfirman :
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Artinya : “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk
manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar,
dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu
lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan
kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.
(QS. Al-Imron [3]: 110)

Allah menyuruh pada umatnya untuk berdakwah menyeru kepada yang

baik, begitu pun yang dilakukan oleh Fatma, berbagi pengetahuan juga termasuk

pada perbuatan yang baik. Langkah demi langkah membawa Hanum menjadi

agen muslim sejati. Dan ini lah awal mula langkah Hanum yang menjadikan

dirinya semakin mencintai agamanya, agama Islam yang diridhai oleh Allah

SWT.

Dalam perjalanannya, Fatma akan membawa Hanum berkeliling untuk

melihat sejarah peninggalan Islam yang ada di Eropa, tentang kekalahan pasukan

Kara Mustafa hingga cerita tentang orang-orang terdahulu yang tentunya dapat

diambil hikmah dan pelajaran.

                


Artinya : “Dan Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepada kamu ayat-
ayat yang memberi penerangan, dan contoh-contoh dari orang-orang
yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang
bertakwa”. (QS. An-Nur [24]: 34)
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Dalam ayat tersebut dituliskan dengan jelas bahwa kita dianjurkan untuk

mencontoh prilaku orang-orang terdahulu serta dianjurkan pula untuk mencontoh

prilaku dari Nabi dan Rosul, meneladani sifat rosul dalam kehidupan sehari-hari,

seperti yang dijelaskan dalam ayat berikut ini:

            
 

Artinya : “Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.
(QS. Al-Ahzab [33]: 21)

Rosul berani berperang dan terjun ke dalam kancah pertempuran, lalu

mengapa kita kikir mengorbankan jiwa untuk sesuatu yang Rosulullah saja berani

mengorbankannya? Maka ikutlah beliau dalam hal ini dan hal baik lainnya.

Karena Rosulullah SAW adalah kekasih Allah SWT, maka segala sikap tindakan

beliau menjadi tauladan bagi kita yang hidup di dunia ini. Dari kepemimpinan,

akhlak, perbuatan, dan juga bagaimana beliau berdakwah untuk mensyiarkan

agama Islam.
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5. Analisis Adegan 5 Film 99 Cahaya di Langit Eropa

Gambar 25
Percakapan tentang negosiasi waktu ujian

a. Super Struktur (Skematik)

Alur maju pada adegan ini percakapan antara Khan dan Rangga, dengan

dialog percakapan sebagai berikut :

Khan : “Kamu sudah lihat jadwal ujian kita? Gila tuh Prof.
Reinhardt. What was he think? Kalo saya dikasih banyak
PR, dikasih banyak kerjaan, tidak ada masalah, tapi kalo
dia minta saya untuk mengorbankan ibadah saya demi
ujian, itu keterlaluan”

Rangga : “Tapi Stefan menganjurkan kita coba ngomong ke Prof.
Reinhardt, mungkin ada jalan keluarnya”

Khan : “Kita?”
Rangga : “Ya”
Khan : “Oh tidak Rangga, untuk masalah ibadah saya tidak

bernegosiasi, kamu sendiri disini”11

11 Ibid.
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b. Struktur Mikro (Skematik; Latar, Detil, Maksud, Pra-anggapan)

Latar pada adegan ini didalam alat transportasi umum di kota Vienna,

yaitu kereta api listrik. Detil cerita pada adegan ini adalah diskusi antara Khan dan

Rangga terkait jadwal ujian mereka pada hari Jum’at.

Pada adegan ini, maksud dari cerita adalah tentang jadwal ujian yang telah

ditetapkan, pada kalimat “Kamu sudah lihat jadwal ujian kita?”, kalimat tersebut

merupakan kalimat pembuka yang diawali oleh Khan.

Dari kalimat tersebut kemudian timbulah kalimat yang lain sebagai

pendukung dari pernyataan kalimat yang diucapkan oleh khan. “Tapi Stefan

menganjurkan kita coba ngomong ke Prof. Reinhardt, mungkin ada jalan

keluarnya”, merupakan kalimat pendukung yang kemudian timbulah beberapa

pernyataan-pernyataan lain pada adegan ini.

c. Struktur Mikro (Sintaksis; Bentuk kalimat, Koherensi, Kata ganti)

Yang dilihat dari struktur sintaksis adalah penggunaan bentuk kalimat,

koherensi, dan penggunaan kata ganti. Pada adegan 5 menggunakan kalimat

dengan bahasa campuran antara Inggris dan Indonesia, namun bahasa Indonesia

lebih mendominasi pada adegan ini.

Hubungan antar kata atau kalimat terdapat kata “tapi” pada kalimat “Kalo

saya dikasih banyak PR, dikasih banyak kerjaan, tidak ada masalah, tapi kalo dia

minta saya untuk mengorbankan ibadah saya demi ujian, itu keterlaluan”, yang

menghubungkan antar dua kalimat yang bermakna dan yang memiliki tujuan

berbeda. Kata ganti juga terdapat pada kalimat ini pada kata “dia” yang berarti

Prof. Reinhardt yang sedang dibicarakan.
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d. Struktur Mikro (Stilistik; Leksikon)

Pilihan kata pada kalimat “Tapi Stefan menganjurkan kita coba ngomong

ke Prof. Reinhardt, mungkin ada jalan keluarnya”, kata “Jalan keluar” pada

kalimat ini yang berarti jalan pemecahan untuk mengatasi suatu persoalan yang

tengah dihadapi.

e. Struktur Mikro (Retoris; Grafis, Metafora, dan Ekspresi)

Kata kiasan pada percakapan adegan 5 terdapat pada kata “Negosiasi”

pada kalimat “Oh tidak Rangga, untuk masalah ibadah saya tidak bernegosiasi,

kamu sendiri disini”, yang artinya sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak

yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan

bertentangan.

Ekspresi keadaan ditujukan pada kedua belah pihak, antara Khan dan

Rangga. Khan menunjukan ekspresi marah terkait dengan jadwal ujian yang telah

ditetapkan, dan juga mengekspresikan wajah tegas karena ia tidak ingin

bernegosiasi dalam beribadah seperti yang diusulkan. Sedangkan Rangga

menunjukkan ekspresi bingung terhadap keputusan apa yang akan ia ambil.

Tabel 8
Kerangka Analisis Data Adegan 5

STRUKTUR
WACANA

ELEMEN HASIL TEMUAN

Superstruktur
(Skematik)

Skema / Alur  Alur maju menceritakan tentang
percakapan antara Khan dan Rangga.

Struktur Mikro Latar  Didalam ketera api listrik
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(Semantik) Detil  Menceritkan tentang jadwal ujian yang
telah ditetapkan

Maksud  Tentang jadwal ujian yang telah
ditetapkan, pada kalimat “Kamu sudah
lihat jadwal ujian kita?”, kalimat tersebut
merupakan kalimat pembuka yang
diawali oleh Khan.

Pra-anggapan  “Tapi Stefan menganjurkan kita coba
ngomong ke Prof. Reinhardt, mungkin
ada jalan keluarnya”, merupakan kalimat
pendukung yang kemudian timbulah
beberapa pernyataan-pernyataan lain pada
adegan ini.

Struktur Mikro
(Sintaksis)

Bentuk Kalimat 

Koherensi  Kata “tapi” pada kalimat “Kalo saya
dikasih banyak PR, dikasih banyak
kerjaan, tidak ada masalah, tapi kalo dia
minta saya untuk mengorbankan ibadah
saya demi ujian, itu keterlaluan”, yang
menghubungkan antar dua kalimat yang
bermakna dan yang memiliki tujuan
berbeda.

Kata Ganti  Kata ganti juga terdapat pada kalimat ini
pada kata “dia” yang berarti Prof.
Reinhardt yang sedang dibicarakan.

Struktur Mikro
(Stilistik)

Leksikon  Kalimat “Tapi Stefan menganjurkan kita
coba ngomong ke Prof. Reinhardt,
mungkin ada jalan keluarnya”, kata
“Jalan keluar” pada kalimat ini yang
berarti jalan pemecahan.

Struktur Mikro
(Retoris)

Metafora  Kata kiasan terdapat pada kata
“Negosiasi” yang artinya sebuah bentuk
interaksi sosial saat pihak-pihak yang
terlibat berusaha untuk saling
menyelesaikan tujuan yang berbeda dan
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bertentangan.

Ekspresi  Khan menunjukan ekspresi marah terkait
dengan jadwal ujian yang telah
ditetapkan, dan juga mengekspresikan
wajah tegas karena ia tidak ingin
bernegosiasi dalam beribadah seperti
yang diusulkan.

 Sedangkan Rangga menunjukkan
ekspresi bingung terhadap keputusan apa
yang akan ia ambil.

Berdasarkan analisis pada adegan 5, temuan yang didapat adalah tentang

pesan bahwa hidup ini pilihan, semua orang punya pilian dan apapun pilihan nya

insyaallah terbaik untuk dirinya. Khan memiliki pilihan, pilihannya adalah ia tidak

mau meminta toleransi untuk jadwal ujiannya, karena bagi Khan ibadah adalah

kewajiban yang tidak bisa diganti dengan apapun. Adapun dibawah ini ayat Al-

Quran tentang kewajiban Sholat Jum’at bagi kaum muslim laki-laki.

                 
        

Artinya : “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan
shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan
tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu
Mengetahui”. (QS. Al-Jumuah [62]: 9)

Ayat tersebut diatas menjelaskan tentang anjuran untuk segera

melaksanakan sholat Jum’at, dan meninggalkan jual beli, maksudnya adalah

meninggalkan aktifitas duniawi sementara. Adapun Rosulullah SAW bersabda.

“Shalat Jum’at itu wajib bagi tiap-tiap muslim, dilaksanakan secara
berjamaah, kecuali empat golongan yaitu budak, wanita, anak kecil dan
orang yang sedang menderita sakit”. HR. Abu Daud dan Al-Hakim.
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Materi dakwah pada adegan tersebut adalah tentang akidah, yang

merupakan inti dari kepercayaan kepada Allah SWT, yang mencakup masalah-

masalah yang erat hubungannya dengan rukun iman. Dan sholat Jum’at

merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim laki-laki, karena bertujuan untuk

memenuhi perintah Allah.

6. Analisis Adegan 6 Film 99 Cahaya di Langit Eropa

Gambar 26
Hanum dan Fatma berada di bukit Kahlenberg

a. Super Struktur (Skematik)

Alur pada adegan ini adalah alur maju, perjalanan pertama yang dilakukan

oleh Hanum dan Fatma, dengan menaiki bukit Kahlenberg.

b. Struktur Mikro (Semantik; Latar, Detil, Maksud, Pra-anggapan)

Latar lokasi adegan ini tepat dipuncak bukit Kahlenberg, tempat wisata

pertama yang dijelajahi Hanum dan Fatma, pemandangan sebuah sungai yang

membelah kota Vienna menjadi dua, sungai yang begitu terkenal, Danube. Sungai
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ini menjadi inspirasi bagi Johann Strauss menciptakan lagu waltz The Blu

Danube.

Detil cerita pada adegan ini adalah tempat pertama yang menjadi

perjalanan Hanum menapak jejak Islam di Eropa, Bukit Kahlenberg.

Kalimat percakapan pertama diucapkan oleh Fatma, ia berbagi

pengetahuan seputar bukit tersebut kepada Hanum, bukan hanya sekedar untuk

berjalan-jalan menikmati pemandangan dari atas bukit, namun ada cerita dan

maksud lain yang ingin Fatma sampaikan, “Bukit ini menjadi saksi sejarah

kekalahan orang-orang Turki yang mencoba berekspansi ke Eropa Barat, si Kara

Mustafa”.

c. Struktur Mikro (Sintaksis; Bentuk kalimat, Koherensi, Kata ganti)

Pada kalimat yang diucapkan Fatma, menggunakan kata ganti orang ketiga

jamak “Orang-orang Turki” yang dimaksud adalah pasukan dibawah pimpinan

Kara Mustafa.

d. Struktur Mikro (Stilistik; Leksikon)

Pemilihan kata dalam adegan ini terdapat pada kalimat “Bukit ini menjadi

saksi sejarah”, yang bermakna bahwa dahulu pada zaman itu terjadi perang

perebutan wilayah antara pasukan Turki dan Austria, dan bukit Kahlenberg

menjadi saksi bisu atas kejadian yang sudah lama berlalu tersebut.

e. Struktur Mikro (Retoris; Metafora dan Ekspresi)

Kata kiasan yang terdapat pada dialog tersebut adalah “Ekspansi” yang

berarti perluasan wilayah suatu Negara dengan menduduki wilayah tersebut. Dan
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maksud kalimat “Orang-orang Turki mencoba berekspansi ke Eropa Barat” adalah

bahwa pasukan Turki mencoba untuk memperluas wilayah kekuasaannya dengan

cara menduduki wilayah Eropa Barat.

Detil ekspresi cerita ditunjukkan oleh Fatma saat pertama kali ia menaiki

bukit tersebut, raut wajahnya tampak sedih dan kecewa tatkala ia mengingat

sejarah kekalahan Turki.

Tabel 9
Kerangka Analisis Data Adegan 6

STRUKTUR
WACANA

ELEMEN HASIL TEMUAN

Superstruktur
(Skematik)

Skema / Alur  Perjalanan pertama yang dilakukan oleh
Hanum dan Fatma, dengan menaiki bukit
Kahlenberg.

Struktur Mikro
(Semantik)

Latar  Dipuncak bukit Kahlenberg, tempat
wisata pertama yang dijelajahi Hanum
dan Fatma

Detil  Detil cerita pada adegan ini adalah tempat
pertama yang menjadi perjalanan Hanum
menapak jejak Islam di Eropa, Bukit
Kahlenberg.

Maksud  “Bukit ini menjadi saksi sejarah
kekalahan orang-orang Turki yang
mencoba berekspansi ke Eropa Barat, si
Kara Mustafa”.

Pra-anggapan 

Struktur Mikro
(Sintaksis)

Bentuk Kalimat 

Koherensi 

Kata Ganti  Kata ganti orang ketiga jamak “Orang-
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orang Turki” yang dimaksud adalah
pasukan dibawah pimpinan Kara
Mustafa.

Struktur Mikro
(Stilistik)

Leksikon  Pada kalimat “Bukit ini menjadi saksi
sejarah”, yang bermakna bahwa dahulu
pada zaman itu terjadi perang perebutan
wilayah antara pasukan Turki dan
Austria, dan bukit Kahlenberg menjadi
saksi bisu atas kejadian yang sudah lama
berlalu tersebut.

Struktur Mikro
(Retoris)

Metafora  Kata “Ekspansi” yang berarti perluasan
wilayah suatu Negara dengan menduduki
wilayah tersebut. Dan maksud kalimat
“Orang-orang Turki mencoba
berekspansi ke Eropa Barat”

Ekspresi  Detil ekspresi pada raut wajah Fatma
yang tampak sedih dan kecewa tatkala ia
mengingat sejarah kekalahan Turki.

Pesan dakwah yang disampaikan pada adegan ini adalah tentang sejarah

Islam dimana pada saat itu tepatnya tahun 1683 pasukan Turki dibawah pimpinan

Kara Mustafa harus menahan malu akibat kekalahannya atas pasukan Austria.

Tidak bisa dipungkiri, peradaban Islam mengalami kemunduran selama beberapa

abad terakhir. Di tengah retorika teriakan jihad untuk memerangi Negara-negara

barat. Langkah awal melakukan perjalanan ini membuka mata bahwa Islam dulu

pernah menjadi sumber cahaya terang benderang ketika Eropa diliputi abad

kegelapan. Islam pernah bersinar sebagai peradaban paling maju di dunia, ketika

dakwah bisa bersatu dengan pengetahuan dan kedamaian, bukan dengan terror

dan kekerasan.
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Bukit Kahlenberg, dan matahari adalah sebagian yang menjadi saksi bisu
bahwa Islam pernah menjamah Eropa, menyuburkannya dengan menyebar
benih-benih ilmu pengetahuan, dan menyianginya dengan kasih sayang
dan semangat toleransi antarumat beragama. Sahabat Ali r.a berkata:
“Wahai anakku! Dunia ini bagaikan samudra tempat banyak ciptaan-
ciptaan-Nya yang tenggelam. Maka jelajahilah dunia ini dengan menyebut
nama Allah. Jadikan ketakutanmu pada Allah sebagai kapal-kapal yang
menyelamatkanmu. Kembangkanlah keimanan sebagai layarmu, logika
sebagai pendayung kapalmu, ilmu pengetahuan sebagai nahkoda
perjalananmu; dan kesabaran sebagai jangkar dalam setiap badai
cobaan”. (Ali bin Abi Thalib ra.) 12

Adegan ini bertema kan perjalanan menapak jejak Islam yang dilakukan

oleh Hanum dan Fatma, dan juga sebagai langkah awal Hanum melakukan

perjalanan. Adapun adegan-adegan lain dengan tema yang sama, sebagai berikut :

Gambar 27
Hanum dan Fatma berdiri di depan lukisan Kara Mustafa

Adegan diatas berlokasi di Wien Stadt Museum, yang didirikan untuk

mengabadikan sejarah kota Vienna. Museum yang memajang foto panglima

perang khalifah Usmaniyah atau Ottoman, Kara Mustafa Pasha.

12 Berdasarkan yang tertulis dalam Novel 99 Cahaya di Langit Eropa, pada kolom prolog, h.
9.



132

Gambar 28
Hanum dan Marion berdiri di depan lukisan Bunda Maria

Pada adegan ini perjalanan Hanum berlanjut di kota Paris, bersama

Marion, tepatnya di museum Louvre, museum yang memajang lebih dari tiga

puluh lima ribu lebih karya seni, yang menjadi primadona adalah lukisan

Monalisa, namun ada pula lukisan yang menjadi fenomenal, yakni lukisan Bunda

Maria, yang ternyata disisi kerudungnya terdapat tulisan arab yang disebut Pseudo

Kufic, yang bertuliskan “La ilaa haillallah”.

Gambar 29
Pemandangan dari puncak gerbang Arc de Triomphe
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Perjalanan berlanjut di puncak gerbang kemenangan atau di Paris disebut

Arc de Triomphe, dan jalan lurus tepat berada didepan Arc de Triomphe adalah

jalan Champs-Elysees, “Hanum perhatikan, kalau kita jalan lurus, disitu ada Air

mancur besar, monument Obelisk, and after that, ada museum Louvre. Yang

menjadi pertanyaannya, semuanya ada digaris yang lurus, benar-benar lurus”,

terang Marion, “Garis lurus ini merupakan ide dari Napoleon setelah dia

berekspansi dari Mesir, jika kita tarik garis lurus ke arah Timur, kita akan

menemukan bangunan yang paling impresif dimuka bumi ini” lanjut marion.

“Melintasi laut Mediterania, lalu Mesir, lalu Saudi Arabia, Mekkah, dan.. Ka’bah?

jadi Napoleon sengaja buat patung itu menghadap lurus ke arah Ka’bah,

Marion?”, tanya Hanum.

Pada adegan dibawah ini, perjalanan Hanum berlanjut ke museum Hagia

Sophia.

Gambar 20
Fatma, Hanum dan Rangga berada di Hagia Sophia

Narasi Fatma : “Hagia Sophia dibangun sekitar 8 abad yang lalu sebagai
katedral. Namun setelah Sultan Ahmad ke dua berkuasa
di Turki, Hagia Sophia beralih menjadi masjid dengan
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dibangunnya menara-menara yang menjulang tinggi
keangkasan, kini Hagia Sophia dijadikan museum oleh
pemerintah Turki, museum yang istimewa karena dia
satu-satunya museum di dunia yang menjadi saksi bahwa
simbol-simbol agama yang berbeda bisa berdampingan
dengan mesra disatu rumah ibadah”

Hanum : “Aku jadi ngebayangi dulu, waktu Hagia Sophia diambil
alih menjadi masjid seperti ini, pasti kan panglima
Ottoman-nya minta agar icon-icon Katholik dituruni,
tapi ternyata enggak ya, tuh masih ada”

Rangga : “Sultan mungkin cukup bijaksana sehingga
diperbolehkan, tujuannya supaya kita belajar bahwa
Islam itu juga mempunyai cinta, kasih sayang, dan ilmu
pengetahuan”

Fatma : “Jadi dulu katredal, lalu menjadi masjid dan sekarang
museum. Aku selalu bilang kepada Ayse bahwa nenek
moyang orang Turki itu adalah nenek moyang yang luar
biasa, mereka dapat menyandang cinta kasih tanpa
melukai siapapun, ya buktinya ini”

Dari percakapan tersebut juga kita dapat menarik kesimpulan bahwa benar

yang terdapat pada QS. An-Nur ayat 34 tentang mencontoh pelajaran dari orang-

orang terdahulu. Tentang bagaimana mereka menanamkan sikap toleransi antar

umat beragama tanpa ada perselisihan, dengan cara menyandang cinta kasih tanpa

melukai siapapun. Berdasarkan penjelasan tersebut, materi dakwah pada adegan

ini adalah termasuk pada Akhraqul Karimah, yakni tentang bahwa dengan ahlak

yang baik dan keyakninan agama yang kuat maka Islam membendung terjadinya

dekadensi moral atau penurunan atau kemerosotan moral yang diakibatkan

factor-faktor tertentu.

“Tiga tahun perjalanan bukanlah waktu yang pendek; perjalanan ini penuh
senyuman, kekaguman, kebahagiaan sekaligus kesedihan, tangis, dan air
mata. Sedikit demi sedikit aku bisa merasakan denyut sejarah Islam di
Eropa, kadang naik-turun, pasang-surut dalam dinamika yang tidak pernah
bisa ditebak arahnya”.13

13 Berdasarkan pengakuan Hanum Salsabiela Rais dalam kolom Epilog, Novel 99 Cahaya di
Langit Eropa, h. 373.



135

Dan setelah melakukan perjalanan tersebut, saat diwawancarai oleh

penulis, Hanum Salsabiela mengatakan bahwa ia lebih memilih Vienna sebagai

kota favoritnya, bukan tanpa alasan, namun itu semua dikarenakan memang

Vienna merupakan kota tempat ia tinggal selama tiga tahun, dan tentu saja ia

mengetahui semua hal kehidupan yang ada disana.

“Semuanya bagus, semuanya menarik. Namun, jika ditanya paling suka,
saya paling suka di Vienna karena saya lama tinggal di sana dan saya tahu
detail dan juga detak jantung keseharian kehidupan yang ada di Vienna.
Bisa dibilang pilih kasih memang hehe karena saya memang paling lama
tinggal di Vienna daripada di negara Eropa lainnya”.14

7. Analisis Adegan 7 Film 99 Cahaya di Langit Eropa

Gambar 31
Fatma mengahadapi turis yang mengolok-olok Islam

a. Super Struktur (Skematik)

Dalam adegan ini berlatar kan di sebuah cafe, alur pada cerita ini bergerak

pada alur maju. Percakapan berbuntut konflik yang terjadi antara Hanum dan

Fatma.

14 Wawancara via email terhadap Hanum Salsabiela Rais penulis Novel 99 Cahaya di
Langit Eropa, Bandar Lampung 2 Juni 2016.
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b. Struktur Mikro (Semantik; Latar, Detil, Maksud, Pra-anggapan)

Latar cerita pada adegan diatas adalah berlokasi di salah satu Cafe yang

berlokasi didekat bukit Kahlenberg di kota Vienna.

Detil cerita mendeskripsikan tentang awal mula konflik terkait penghinaan

terhadap muslim yang dilakukan oleh dua turis di dalam cafe tersebut, yang

kemudian dari adegan tersebut awal cerita tentang Hanum yang belajar untuk

mensikapi orang non muslim yang menghina Islam dengan cara menjadi agen

Islam yang baik.

Turis I : “Kau tahu, kenapa aku suka makan Croissant?”
Turis II : “Tidak”
Turis I : “Aku akan menceritakannya, saat orang Turki menyerang

Eropa, kita mengalahkan mereka, dan roti ini sebagai
simbol kejadian itu”

Turis II : “Mengapa begitu?”
Tursi I : “Kau tahu bentuk bendera Turki bukan?”
Turis II : “Bentuknya seperti ini”
Turis I : “Dan setiap kali aku makan roti ini, aku seperti

mengalahkan mereka”15

Elemen Maksud pada adegan ini dimulai dari percakapan yang didengar

Hanum tersebut, membuat Hanum geram, Fatma yang mendengar hal tersebut tak

lantas marah layaknya Hanum, ia lalu mencegah Hanum, dan memberitahukan

kepadanya tentang bagaimana kita harusnya mensikapinya.

Kalimat pendukung dari percakapan tersebut adalah pada kalimat “Dan

setiap kali aku makan roti ini, aku seperti mengalahkan mereka”, kalimat tersebut

merupakan kalimat pendukung yang menyatakan tentang bagaimana cara

mengolok-ngolok muslim, dengan cara memakan roti croissant.

15 Data diperoleh dari DVD Film 99 Cahaya di Langit Eropa
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c. Struktur Mikro (Sintaksis; Koherensi, Kata ganti)

Kata penghubung pada percakapan tersebut adalah penggunaan kata “dan”

pada kalimat “Aku akan menceritakannya, saat orang Turki menyerang Eropa,

kita mengalahkan mereka, dan roti ini sebagai simbol kejadian itu”.

Kata ganti “Mereka” digunakan pada kalimat “Dan setiap kali aku makan

roti ini, aku seperti mengalahkan mereka”, yang berarti menunjukkan pasukan

Turki yang kalah dalam medan perang.

d. Struktur Mikro (Stilistik; Leksikon)

Aspek yang ditekankan pada elemen ini adalah pilihan kata yang

digunakan untuk mengkonstruksikan wacana. Pada kalimat “Dan setiap kali aku

makan roti ini, aku seperti mengalahkan mereka”, yang mengandung arti bahwa

turis tersebut sedang mengolok-olok Turki karena kekalahannya saat perang

melawan Austria.

e. Struktur Mikro (Retoris; Ekspresi)

Ekspresi marah ditunjukkan oleh Hanum saat dia mendengar percakapan

turis yang sedang membicarakan tentang roti croissant dan Turki.

Tabel 10
Kerangka Analisis Data Adegan 7

STRUKTUR
WACANA

ELEMEN HASIL TEMUAN

Superstruktur
(Skematik)

Skema / Alur  Alur pada cerita ini bergerak pada alur
maju.

Struktur Mikro Latar  Berlokasi di salah satu cafe dekat bukit
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(Semantik) Kahlenberg.

Detil  Mendeskripsikan tentang awal mula
konflik terkait penghinaan terhadap
muslim yang dilakukan oleh dua turis di
dalam cafe tersebut.

Maksud  Dimulai dari percakapan yang didengar
Hanum tersebut, membuat Hanum geram,
Fatma yang mendengar hal tersebut tak
lantas marah layaknya Hanum, ia lalu
mencegah Hanum, dan memberitahukan
kepadanya tentang bagaimana kita
harusnya mensikapinya.

Pra-anggapan  Pada kalimat “Dan setiap kali aku makan
roti ini, aku seperti mengalahkan
mereka”, kalimat tersebut merupakan
kalimat pendukung yang menyatakan
tentang bagaimana cara mengolok-ngolok
muslim, dengan cara memakan roti
croissant.

Struktur Mikro
(Sintaksis)

Koherensi  Penggunaan kata “dan” pada kalimat
“Aku akan menceritakannya, saat orang
Turki menyerang Eropa, kita
mengalahkan mereka, dan roti ini sebagai
simbol kejadian itu”.

Kata Ganti  “Mereka” digunakan pada kalimat “Dan
setiap kali aku makan roti ini, aku seperti
mengalahkan mereka”, yang berarti
Rangga.

Struktur Mikro
(Stilistik)

Leksikon  Pada kalimat “Dan setiap kali aku makan
roti ini, aku seperti mengalahkan
mereka”, yang mengandung arti bahwa
turis tersebut sedang mengolok-olok
Turki karena kekalahannya saat perang
melawan Austria.
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Struktur Mikro
(Retoris)

Ekspresi  Ekspresi marah ditunjukkan oleh Hanum
saat dia mendengar percakapan turis yang
sedang membicarakan tentang roti
croissant dan Turki.

Adegan ini menceritakan tentang bagaimana cara mensikapi orang lain

yang sedang mengolok-olok Islam, bagaimana cara bertoleransi, dan bagaimana

cara menjadi agen muslim yang baik. Pada adegan tersebut, setelah Fatma

mendengarkan cerita tentang turis yang disampaikan oleh Hanum, lantas ia

membayar bon tagihan mereka dan menitipkan surat kepada petugas cafe yang

bertuliskan “Hai, namaku Fatma, saya seorang muslim, dan selamat menikmati

makananmu. Fatma.pasha@hotmail.com” setelah adegan tersebut, kedua turis

tersebut kemudian menerima surat tersebut dan menyesali akan perbuatannya, hal

ini terlihat karena tak lama kemudian ada email yang ditujukan kepada Fatma dari

turis yang berada di cafe tersebut, yang berisikan permohonan maaf atas tindakan

yang kurang mengenakkan hati tersebut. Dari cerita ini kita dapat menarik pesan

bahwa apapun masalah tidak perlu dihadapi dengan konflik panas yang hanya

akan berujung pada pertikaian yang tak kunjung reda. Karena sebuah ejekan tidak

harus dibalas dengan ejekan juga. Islam tidak memberi celah sedikitpun bagi

pengikutnya membalas ejekan orang lain. Walaupun demi menyampaikan

kebenaran, walaupun dengan alasan untuk membela Islam, Allah tidak pernah

member izin untuk membalas ejekan. Allah berfirman:

           
Artinya : “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan
yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.
(QS. Al-Araaf [7]: 199)
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Jika kita membaca kembali sejarah Rosulullah SAW, bahwasannya segala

perkataan keji dilontarkan kepada Nabi dan kaumnya, tapi mereka tidak ada

balasan kecuali kebaikan dan keindahan. Karena penyeru tidak boleh masuk

dalam dunia caci mencaci. Bersabar dan berpaling dari orang yang mencaci kita

memang bukan hal yang mudah, karenanya Allah berfirman kepada Rosulullah

SAW:

        
Artinya : “Dan Bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan
jauhilah mereka dengan cara yang baik” (QS. Al-Muzzamil [3]: 10)

Allah berpesan untuk bersabar mengahadapi mereka karena menahan diri untuk

tidak membalas ejekan bukanlah hal yang mudah. Selain itu dengan cara yang

baik pula.

“Kehidupan Islam atau Muslim di Eropa cukup kondusif meskipun ada
sedikit kontroversi yang pernah terjadi, mengenai Minaret, Larangan
Burqa, dan lain- lain tapi pada dasarnya kehidupan di sana cukup toleran.
Hanya kita tetap harus bisa menjaga perasaan, menyadari bahwa kita
adalah orang minoritas di sana sehingga dihrapkan bisa menjaga sikap atau
“tidak nglunjak”. Begitu pula saya berharap bahwa orang- orang minoritas
yang ada di Indonesia bisa menjaga sikap, karena dimanapun orang
minoritas bukanlah inferior jadi harus sadar diri”.16

Bayangkan misalnya seseorang melihat suatu lukisan kemudian dia

mencacinya, kira-kira siapa yang sebenarnya dicaci? Lukisannya atau pelukisnya?

Karena seseorang yang menghina fisik orang lain sama saja dia menghina

penciptanya.

Bahwa sebenarnya kebenaran harus lah disampaikan dengan cara yang

benar. Kebenaran tidak perlu dibela dengan hal-hal kotor. Diam bukan berarti

16 Wawancara via email terhadap Hanum Salsabiela Rais penulis Novel 99 Cahaya di
Langit Eropa, Bandar Lampung 2 Juni 2016.
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kalah, diam saat dicaci adalah tanda orang berakal. Dan jika kita ikut terpancing

untuk mencaci berarti kita sama bodohnya dengan si pencaci itu.

Dan dari setelah adegan tersebut, juga setelah Hanum mencerna akan

kalimat-kalimat Fatma tentang bagaimana seharusnya kita mensikapi orang-orang

yang mencaci kita dan agama kita, kini Hanum mengerti dan dia mulai belajar

untuk bersikap baik pula kepada orang-orang yang pernah mencacinya, seperti

pada adegan dibawah ini, adegan antara Alex, tetangga Hanum yang sebelumnya

marah terhadap Hanum. Pada awalnya Hanum menyimpan dendam kepada Alex,

namun setelah kejadian di Cafe, Hanum kini mengerti bahwa tak seharusnya ia

membalas ejekan dengan ejekan, melainkan dengan cara baik dan benar.

Gambar  32
Hanum memberikan makanan ke tetangganya

“Menjadi agen muslim yang baik be a good agen of muslim yang intinya
bahwa agen muslim baik adalah orang uslim yang selalu memberi manfaat
untuk sekitarnya memberi berkah untuk sekitarnya, dan juga bisa menjadi
jembatan atas segala perbedaan. Agen muslim yang senangtiasa
menunjukkan karya dan prestasi dimanapun dia berada. Bahwa seorang
muslim itu bukan hanya dia yang harus mempunyai imam tapi yang lebih
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penting amalan, bahwa Islam itu bukan tentang jalan yang dipilih tapi juga
tentang jejak yang harus ditinggalkan di lingkungannya”.17

Berdasaekan penjelasan tentang makna pesan yang ada pada adegan ini,

termasuk pada materi dakwah yang berisikan tentang Akhraqul Karimah, karena

toleransi antarumat beragama merupakan salah satu sikap baik yang seharusnya

ditanamkan pada diri manusia, karena dengan begitu, perselisihan dan pertikaian

dapat terhindari.

8. Analisis Adegan 8 Film 99 Cahaya di Langit Eropa

Gambar 33
Rangga menemui Imam masjid

a. Super Struktur (Skematik)

Alur pada cerita ini, alur maju, setelah kejadian Rangga tidak menghadiri

shalat Jum’at karena sedang ada ujian, yang kemudian ia menceritakan

permasalahannya tersebut kepada Hasyim.

17 Wawancara via telfon dengan Rangga Alamahendra penulis novel 99 Cahaya di langit
Eropa, Jakarta 25 Oktober 2014, dikutip oleh Atik Sukriati Rahmah, Skripsi: Analisis Narasi Film
99 Cahaya di Langit Eropa (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2014), h. 61.
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b. Struktur Mikro (Semantik; Latar, Detil, Maksud, Pra-anggapan)

Latar pada adegan tersebut di dalam ruangan mushalla bersama Imam

masjid, Ustadz Hasyim. Menceritakan tentang curahan Rangga yang nampak

murung dan sedih karena tidak bisa mengikuti shalat Jum’at.

Rangga : “Maaf hari ini saya gak bisa ikuti sholat Jum’at, karena
ujian”

Hasyim : “Tuan Rangga, saya mengerti masalah anda, tapi
sebenarnya tidak serumit itu, karena di Eropa ini, kita
hidup damai dan harus belajar tentang toleransi. Mereka
sebagai orang Eropa menghormati muslim disini dan kita
juga harus menghormati mereka. Jadi.. dalam situasi
yang anda hadapi sekarang, serahkan semuanya kepada
Allah, Allah yang menentukan, bukan kita sebagai
manusia”18

c. Struktur Mikro (Sintaksis; Bentuk kalimat, Koherensi, Kata ganti)

Kata penghubung pada kalimat “Tuan Rangga, saya mengerti masalah

anda, tapi sebenarnya tidak serumit itu”, terdapat kata “tapi” untuk

menyambungkan antara kalimat permasalahan dan kalimat penjelasan.

d. Struktur Mikro (Stilistik; Leksikon)

Pilihan kalimat untuk mengkonstruksi kan wacana terdapat pada kalimat

“Dalam situasi yang anda hadapi sekarang, serahkan semuanya kepada Allah”,

yang berarti bahwa apapun masalah yang tengah dihadapi, serahkan hanya pada

Allah sebagai tuhan kita.

18 Data diperoleh dari DVD Film 99 Cahaya di Langit Eropa.
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e. Struktur Mikro (Retoris; Grafis, Metafora, Ekspresi)

Detil ekspresi ditunjukkan oleh Rangga, yang menggambarkan wajah

sedih karena tidak mengikuti shalat Jum’at.

Tabel 11
Kerangka Analisis Data Adegan 8

STRUKTUR
WACANA

ELEMEN HASIL TEMUAN

Superstruktur
(Skematik)

Skema / Alur  Alur maju, adegan setelah permasalahan
pilihan antara ujian dan sholat Jum’at.

Struktur Mikro
(Semantik)

Latar  Di salah satu ruangan didalam mushalla

Detil  Menceritakan tentang curahan Rangga
yang nampak murung dan sedih karena
tidak bisa mengikuti shalat Jum’at.

Maksud  Maksud dari cerita adalah bagaimana
seharusnya ia menghadapi masalah yang
telah terjadi.

Pra-anggapan 

Struktur Mikro
(Sintaksis)

Bentuk Kalimat 

Koherensi  Kata “Tapi” pada kalimat “Saya mengerti
masalah anda, tapi sebenarnya tidak
serumit itu”. Menjadi penghubung pada
kalimat tersebut.

Kata Ganti 

Struktur Mikro
(Stilistik)

Leksikon  “Dalam situasi yang anda hadapi
sekarang, serahkan semuanya kepada
Allah”, yang berarti bahwa apapun
masalah yang tengah dihadapi, serahkan
hanya pada Allah sebagai tuhan kita.
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Struktur Mikro
(Retoris)

Metafora 

Ekspresi  Ekspresi sedih dan menyesal ditunjukkan
oleh Rangga, tatkala ia tidak bisa
mengikuti shalat Jum’at.

Dari penelitian pada adegan 8 ini, peneliti menarik pesan bahwa memang

sebagai hamba Allah, kita sering sekali dipenuhi oleh beban yang berat, impian

yang hacur, tekanan dari luar, ancaman atau hal-hal yang membuat hati gelisah

dan khawatir. Manusia adalah makhluk yang sangat lemah, dan tidak akan pernah

mampu melawan setiap bencana, menaklukan setiap derita dan mencegah setiap

malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Walau demikian, mengapa harus takut

dan khawati? Kekuatan hanya milik Allah yang maha kuat, maka serahkan lah

segala urusan pada-Nya. Allah berfirman:

               


Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Bersabarlah kamu dan
kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan
negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung”.
(QS. Al-Imraan [3]: 200)

Dengan bersabar, kita akan menjadi lebih semangat dalam menjalani

hidup. Bagaimana tidak, Pertolongan Allah SWT sudah di depan mata tinggal

sejauh mana kita bisa meraih pertolongan tersebut dengan kesabaran.
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Artinya : “(yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan rasul) yang
kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya
manusia[250] Telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu,
Karena itu takutlah kepada mereka", Maka perkataan itu menambah
keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi
penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. Maka mereka
kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak
mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah. dan Allah
mempunyai karunia yang besar”. (QS. Al-Imron [3]: 173-174)

Adegan lain berlatar di Cafe, kalimat yang diucapkan oleh Ayse juga

mengandung makna dan pesan tentang kita harus berserah diri kepada Allah, dan

percaya bahwa masalah yang kita hadapi tidak lebih besar dari Tuhan yang kita

miliki, yaitu Allah SWT.

Gambar 34
Ayse di Cafe

Fatma : “Kamu selesai khursus mau ngapain?”
Hanum : “Itu masalah ku yang paling besar”



147

Ayse : “Tante harus bilang gini kepada si masalah besar, hai
masalah besar aku punya tuhan yang lebih besar”19

Ketika seseorang hamba tenang, bahwa apa yang akan terjadi itu baik

baginya dan ia menggantungkan hanya kepada Rabb-nya maka ia akan

mendapatkan pencukupan serta pertolongan dari Allah. Kesusahan, bencana,

kemiskinan, dan kesulitan lainnya adalah hal kecil dihadapan Allah. Karena

sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan. Dan pada adegan ini termasuk pada

materi dakwah bertema kan tentang aqidah, yakni pokok kepercayaan dalam

agama Islam, dimana kita sebagai hamba-Nya dalam keadaan apapun harus tetap

mengingat kepada Allah, baik senang maupun duka, begitu pun tertimpa masalah,

sebagai umat Islam pun harus yakin bahwa Allah tidak akan menguji hamba-Nya

di luar batas kemampuan umat manusia.
             

  
Artinya: “Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  Maka apabila kamu
Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh
(urusan) yang lain, dan Hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu
berharap”. (QS. Alam Nasyroh [94]: 5-8)

19 Ibid.
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9. Analisis Adegan 9 Film 99 Cahaya di Langit Eropa

Gambar 35
Rangga dan Khan hendak melakukan ibadah shalat

a. Super Struktur (Skematik)

Alur pada adegan ini adalah alur maju bertema kan tentang batasan kaum

muslim antara lawan jenis yang bukan mahram.

b. Struktur Mikro (Semantik; Latar, Detil, Maksud, Pra-anggapan)

Latar di area kampus WU Vienna, percakapan terjadi antara Maarja, Khan

dan Rangga, yang menceritakan tentang jarak dan hal yang tidak diperbolehkan

dalam agama sebelum melaksanakan sholat, salah satunya adalah bersentuhan

dengan lawan jenis yang bukan muhrim.

Percakapan dalam adegan ini sebagai berikut :

Maarja : “Eh Rangga, (menyentuh tangan Rangga) Aku udah cari
kamu kemana-mana, ternyata disini. Aku butuh bantuan
kamu Rangga”

Rangga : “Aku sholat dulu ya”
Maarja : “Sebenarnya cuma sebentar saja, soalnya kan Prof.

Reinhardt udah memberikan aku batas waktu untuk
memasukkan proposal tesis ku”
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Khan : “Biarkan Rangga melakukan ibadahnya sebagai seorang
muslim”

Maarja : “Allright, I am sorry”
Rangga : “Sebentar” pergi mengambil wudhu
Maarja : “Katanya kan mau sembahyang, kok balik lagi?”
Khan : “Ada yang harus dibersihkan dulu sebelum dia

menghadap tuhannya”
Rangga : “Oh Rangga, (Menyentuh tangan Rangga) sebelum aku

lupa, Prof. Reinhardt kan mengundang kita berdua ke
pesta, so.. kamu bisa temenin aku kesana gak?

Rangga : “Kita omongin nanti setelah aku selesai sholat ya”
(Kembali berwudhu)

Maarja : “Whats wrong?”
Khan : “Nothing wrong, tapi karena kamu menanyakannya, dia

tidak seharusnya disentuh oleh wanita selain isterinya
sebelum dia shalat”20

Maksud dalam percakapan ini adalah tentang sebelum melakukan sholat

hendaknya membersihkan diri, dengan cara berwudhu, dan apabila terkena najis

atau bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrim, maka diwajibkan untuk

berwudhu kembali.

Kalimat pendukung pada percakapan tersebut adalah pada kalimat “Ada

yang harus dibersihkan dulu sebelum dia menghadap tuhannya” sebagai kalimat

balasan atas pertanyaan Maarja, dengan tujuan untuk menjelaskan apa yang

dilakukan Rangga.

c. Struktur Mikro (Sintaksis; Bentuk kalimat, Koherensi, Kata ganti)

Kata penghubung terdapat pada kata “tapi”, pada kalimat yang diucapkan

khan “Nothing wrong, tapi karena kamu menanyakan dia, tidak seharusnya

disentuh oleh wanita selain isterinya sebelum dia sholat”, merupakan kata

penghubung antara kalimat sebab dan akibat. Kata ganti yang digunakan pada

20 Ibid.
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kalimat “Ada yang harus dibersihkan dulu sebelum dia menghadap tuhannya”,

terdapat pada kata “dia” yang menunjukkan atau berarti Rangga.

d. Struktur Mikro (Grafis, Metafora, dan Ekspresi)

Ekspresi bingung ditunjukkan oleh Maarja saat ia melihat Rangga yang

hanya bolak-balik ke toilet.

Tabel 12
Kerangka Analisis Data Adegan 9

STRUKTUR
WACANA

ELEMEN HASIL TEMUAN

Superstruktur
(Skematik)

Skema / Alur  Alur maju, percakapan antara Khan,
Rangga, dan Maarja.

Struktur Mikro
(Semantik)

Latar  Berlokasi di kampus WU Vienna

Detil  Menceritakan tentang jarak dan hal yang
tidak diperbolehkan dalam agama
sebelum melaksanakan sholat.

Maksud  Tentang sebelum melakukan sholat
hendaknya membersihkan diri, dengan
cara berwudhu,

Pra-anggapan  Pada kalimat “Ada yang harus
dibersihkan dulu sebelum dia menghadap
tuhannya” sebagai kalimat balasan atas
pertanyaan Maarja

Struktur Mikro
(Sintaksis)

Bentuk Kalimat 

Koherensi  Terdapat pada kata “tapi”, pada kalimat
yang diucapkan khan “Nothing wrong,
tapi karena kamu menanyakan dia, tidak
seharusnya disentuh oleh wanita selain
isterinya sebelum dia sholat”, merupakan
kata penghubung antara kalimat sebab
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dan akibat.

Kata Ganti  Kata “dia” pada percakapan yang diucap
Khan, “Ada yang harus dibersihkan dulu
sebelum dia menghadap tuhannya” yang
berarti Rangga.

Struktur Mikro
(Retoris)

Metafora 

Ekspresi  Ekspresi bingung ditunjukkan oleh
Maarja.

Pada adegan ini menjelaskan tentang ada jarak antara kaum laki-laki dan

perempuan yang bukan mahram.Islam memberikan batasan dalam pergaulan

antara laki-laki dan perempuan. Allah memberikan hukum-hukum tersebut guna

memberikan kemaslahatan kepada umat manusia, agar manusia pada umumnya

dan umat Islam pada khususnya dapat terhindar dari perbuatan zinah.

                  
                     
                 
                    
                  

    
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak
mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai
dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan
kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu
sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus)
atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka
bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan
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tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi
dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya
bagimu, supaya kamu bersyukur”. (QS. Al-Maaidah [5]: 6)

10. Analisis Adegan 10 Film 99 Cahaya di Langit Eropa

Gambar 36
Perbincangan Rangga dan Stefan mengenai poligami

a. Super Struktur (Skematik)

Alur atau skematk pada adegan ini, adalah alur maju, percakapan antara

Rangga dan Stefan terkait penjelasan tentang poligami.

b. Struktur Mikro (Semantik; Latar, Detil, Maksud, Pra-anggapan)

Latar adegan berlokasi di kantin kampus WU Vienna, dengan detil cerita

tentang pertanyaan Stefan kepada Rangga sebagai berikut:

Stefan : “Kenapa laki-laki diagama mu itu diperbolehkan
melakukan poligami?”

Rangga : “Setahu ku, poligami itu memang boleh, kalau mampu,
aku tidak mampu. Karena tidak semua orang mampu
melakukan poligami”

Stefan : “Jangan bilang karena cinta, karena aku yakin semua
laki-laki yang mempunyai banyak isteri bisa mencintai
semua perempuan-perempuan itu”
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Rangga : “Gak, beda.. cinta itu tanggung jawab, seperti kamu
kuliah didua tempat, kamu harus nyelesaiin dua-duanya”

Stefan : “Satu aja udah pusing”
Rangga : “Just the point, you get it now. Satu aja pusing”
Stefan : “Maybe that’s why I am not married yet”
Rangga : “Oh itu beda lagi, karena kamu tidak mau bertanggung

jawab”21

Dengan maksud untuk mengetahui terkait poligami dalam Islam

diperboleh kana tau tidak.

Pra-anggapan sebagai pendukung dari pernyataan yang ada pada adegan

tersebut adalah pada kalimat “Jangan bilang karena cinta, karena aku yakin semua

laki-laki yang mempunyai banyak isteri bisa mencintai semua perempuan-

perempuan itu”, merupakan kalimat yang diucapkan oleh Stefan atas balasan

penjelasan oleh Rangga tentang mengapa tidak banyak yang melakukan poligami.

c. Striktur Mikro (Stilistik; Leksikon)

Elemen ini berkaitan tentang aspek pemilihan kata atau kalimat pada

percakapan. Yakni pada kalimat “Cinta itu tanggung jawab, seperti kamu kuliah

didua tempat, kamu harus nyelesaiin dua-duanya”, merupakan kalimat

perumpamaan sebagai contoh untuk menjelaskan maksud atau alasan.

d. Struktur Mikro (Retoris; Ekspresi)

Ekspresi yang ada pada adegan ini terdapat pada Stefan yang

menunjukkan ekspresi penasaran dan antusias untuk melakukan Tanya-jawab

tentang hal yang ia tidak mengerti terhadap Rangga.

21 Ibid.
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Tabel 13
Kerangka Analisis Data Adegan 10

STRUKTUR
WACANA

ELEMEN HASIL TEMUAN

Superstruktur
(Skematik)

Skema / Alur  Alur maju, percakapan antara Rangga
dan Stefan.

Struktur Mikro
(Semantik)

Latar  Berlokasi di kantin kampus WU Vienna.

Detil  Detil cerita mendeskripsikan tentang
pertanyan Stefan terkait poligami.

Maksud  Untuk mengetahui terkait poligami dalam
Islam diperboleh kana tau tidak.

Pra-anggapan  Pada kalimat “Jangan bilang karena cinta,
karena aku yakin semua laki-laki yang
mempunyai banyak isteri bisa mencintai
semua perempuan-perempuan itu”,
merupakan kalimat yang diucapkan oleh
Stefan atas balasan penjelasan oleh
Rangga tentang mengapa tidak banyak
yang melakukan poligami.

Struktur Mikro
(Stilistik)

Leksikon  Pada kalimat “Cinta itu tanggung jawab,
seperti kamu kuliah didua tempat, kamu
harus nyelesaiin dua-duanya”,
merupakan kalimat perumpamaan
sebagai contoh untuk menjelaskan
maksud atau alasan.

Struktur Mikro
(Retoris)

Metafora 

Ekspresi  Ekspresi yang ada pada adegan ini
terdapat pada Stefan yang menunjukkan
ekspresi penasaran dan antusias untuk
melakukan Tanya-jawab tentang hal yang
ia tidak mengerti terhadap Rangga.
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Dari hasil analisa adegan diatas, peneliti dapat menarik pesan yang

disampaikan pada adegan tersebut terkait dengan poligami dalam pandangan

agama Islam.

                       
              

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara
isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena
itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai),
sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu
mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
(QS. An-Nissa [4]: 129)

Poligami dalam Islam diperbolehkan, hanya saja apabila yang

menjalankan itu mampu berlaku adil. Keadilan yang dimaksudkan adalah adil

secara lahir yang bisa dilakukan oleh manusia yaitu perhatian, bimbingan,

pelayanan kebutuhan bukan keadilan dalam cinta, kasih sayang dan jima’ yang itu

semua kembali kepada minat hati.

Kecenderungan hati atau kecintaannya kepada salah satu isteri yang lebih

besar daripada yang lain merupakan tindakan yang tidak adil bagi isteri-isteri

yang lain, oleh sebab itu banyak kaum pria muslim yang tidak melakukan

poligami, dikarenakan tidak mampu dalam berlaku adil pada banyak isteri, karena

keadilan mutlak itu hanya ada di akhirat di sisi Allah yang tidak ada seorang pun

yang terdzalimi disisi-Nya.

Dalam segi materi yang dijelaskan termasuk kedalam materi dakwah

syariah, dimana hal tersebut menjelaskan tentang peraturan atau hukum dalam

berumah tangga.
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Percakapan lain dilakukan oleh dua pelaku yang sama yakni Rangga dan

Stefan, karena memang dari awal cerita dalam film ini, pemeran Stefan memang

begitu antusias bertanya hal seputar agama Islam.

Gambar 37
Perbincangan mengenai Syeitan dan neraka

Stefan : “Dari pada kamu mati kedinginan, mending mati
berdosa”

Rangga : “Dari pada aku mati kedinginan penuh dengan dosa, aku
tidak minum”

Stefan : “Jadi semua orang yang minum alkohol pasti masuk
neraka?”

Rangga : “Itu bukan aku yang nentuin”
Stefan : “Setan itu masuk neraka, karena punya masalah sama

Tuhan ya?”
Rangga : “Ya”
Stefan : “Setan itu dari api kan? Neraka juga api? Berarti setan

masuk ke neraka yang penuh api seneng dia, happy
joget-joget sambil minum wine”

Rangga : “Boleh pinjem tangannya? Sakit?” (Memukul tangan
Stefan) “kulit? Kulit? Sakit?”

Stefan : “Api? Api? Sakit”
Rangga : “Analogi sederhana”
Stefan : “Oo baiklah aku mengerti, pasti setan di neraka itu

menderita sekali”
Rangga : “Ya mungkin nanti kamu temui dia di neraka, dan

tanyain sendiri, see you tomorrow”22

22 Ibid.
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Setiap mereka yang gemar melakukan dosa dan kesesatan tanpa bertobat

adalah pengikut setan dan akan dibakar kekal di Neraka bersama-sama setan

setelah mati.

Lalu ada pertanyaan sederhana, mungkinkah dua elemen yang tercipta dari

unsur yang sama dapat menyiksa elemen lainnya? Jika setan dan neraka sama-

sama terbuat dari api, banyak yang menjawab pasti setan tidak akan merasa

kesakitan dibakar api neraka.

Jika kita gunakan logika dengan sedikit keyakinan terhadap kuasa Tuhan.

Analogikan elemen manusia yang terbuat dari saripati tanah. Apakah kita

menyerupai tanah. Apakah manusia menyerupai tanah?  Atau bisakah tanaman

tumbuh jika ditanam di tubuh kita? Tentu tidak. Alam semesta dan kuasa Allah

telah mengubah saripati tanah menjadi tubuh manusia yang sangat berbeda

penampakannya. Lalu dapatkah tanah menyiksa kita sedangkan kita tercipta dari

saripati tanah? Jawabannya tentu iya, coba saja jika manusia itu dikuburkan

hidup-hidup dalam tanah, sungguh hal tersebut menjadi siksaan yang amat sakit.

Maka tak berbeda dengan setan yang terbuat dari api dan akan tersiksa juga di api

neraka.

Maka hendaknya kita sebagai orang-oang yang beriman tidak melakukan

hal-hal yang dilarang oleh Allah, sebab hal buruk tersebut merupakan jalan setan

untuk menggoda manusia agar mengikuti nya. Allah SWT berfirman :
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam
Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”
(QS. Al-Baqarah [2]: 208)

Adapun pada adegan lain, masih dengan dua tokoh yang sama yakni

Rangga dan Stefan.

Gambar 38
Perbincangan mengenai ibadah untuk Allah

Dengan percakapan sebagai berikut :

Stefan : “Rangga, aku punya pertanyaan, kenapa Tuhan kamu
senang sekali menyiksa umatnya. Berpuasa, sembahyang
lima waktu, bersempit-sempitan di Mekkah”

Rangga : “Sholat, puasa dan ibadah haji itu termasuk premi
ansuransi saya ke Tuhan. Gini, sebulan kamu bayar
premi asuransi berapa?

Stefan : “80 Euro”
Rangga : “Mahal, buat apa kamu bayar?”
Stefan : “My Friend, karena di dunia ini gak ada yang gratis”
Rangga : “Kamu takut, kalo ada apa-apa sama kamu, dan kamu

masuk rumah sakit, dan tidak ada yang peduli, asuransi
akan men-cover semuanya, ya kan?”

Stefan : “Perusahaan asuransi yang setiap bulan aku bayar 80
Euro itu ada kantornya, aku tau dimana. Tuhan kamu
kantornya dimana. Kalo seandainya Tuhan kamu benar-
benar tidak ada bagaimana?”

Rangga : “Astagfirullahaladzim”
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Stefan : “Hahaha, membayangkan Tuhan kamu gak ada saja
muka kamu udah pucet begitu”

Rangga : “Saya tidak pernah merasa terbebani dengan apa yang
saya lakukan, saya bahagia, saya merasa tenang.
Sedangkan kamu kalo kamu sampai tertabrak mobil, dan
premi asuransi tidak men-cover semuanya. Apa yang
kamu lakuin?”

Stefan : “Ya kita lihat saja kalo aku ketabrak nanti”23

Berdasarkan narasi diatas pesan yang diperoleh adalah mengenai ikhlas

dalam menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT tanpa merasakan

beban dalam menjalankannya.

            
         

Artinya : “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku
dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu
bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan Aku
adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)".
(QS. Al-An’am [6]: 162-163)

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang keikhlasan dalam beribadah.

Dan juga menjelaskan tentang pengakuan terhadap kekuasaan Allah SWT. Dan

hanya Allah SWT yang patut disembah karena tidak ada satu pun makhluk yang

dapat menandingi kekuasaan-Nya. Tidak ada yang setara dengan-Nya. Perintah

untuk beribadah dengan ikhlas kepada Allah sangat wajar, karena memang sudah

tertulis jelas pada Al-Quran dan Hadits tentang bagaimana kewajiban umat

muslim untuk beribadah sesuai dengan syariat dan tentunya niat yang ikhlas. Hal

ini karena Allah telah mengaruniakan nikmat yang berlimpah kepada kita.

23 Ibid.
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Dari ketiga adegan tersebut dapat digolongkan kedalam materi dakwah

akhlaqul karimah, dimana sikap toleransi antar umat beragama ditunjukkan oleh

Rangga, tentang bagaimana cara ia mensikapi temannya yang beragama Islam

ketika menanyakan beberapa hal seputar Islam yang tidak ia mengerti bahkan

mengungkapkan bahwa Allah itu “aneh” kepada Rangga.

11. Pesan Dakwah pada adegan terakhir Film 99 Cahaya di Langit Eropa

Gambar 39
Hanum memutuskan untuk mengenakan hijab

Setelah melakukan perjalanan menapak jejak Islam di benua Eropa selama

tiga tahun, akhirnya Hanum mengenakan Hijab. Hanum memutuskan untuk

mengenakan hijab karena hidayah yang ia dapatkan dalam melakukan perjalanan

menapak jejak Islam di Eropa, dan juga karena kecintaannya terhadap Islam yang

semakin tinggi.

“Banyak hal. Jadi hidayah itu tidak bisa datang begitu saja. Pertama
karena saya sudah pernah berhaji. Kedua, timbul kesadaran. Kemudian
yang lain mungkin karena teman-teman yang cukup mensuport di sana
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(Vienna), karena di sana saya banyak bertemu dengan komunitas Islam,
Turki dan banyak komunitas lainnya”.24

Mengenakan hijab merupakan salah satu langkah Hanum untuk

mendekatkan diri kepada Allah, karena menutupaurat merupakan salah satu

syariat Islam yang wajib dijalankan oleh umat-Nya. Hanum juga melanjutkan

bahwa kini ia lebih memaknai Islam sebagai agamanya.

“Ya tentu saja, lebih mencintai namun saya lebih setuju jika dikatakan
lebih dalam memaknai. Tentang bagaimana kita sebagai orang muslim
memaknai iman, ikhlas, dan amalan itu sama pentingnya. Saya tidak setuju
jika selama ini dikatakan “yang penting itu kan amalan, yang penting itu
kan akhlak, tidak usah membeda-bedakan agama, mengkultuskan agama
dan sebagainya.” Sebagai muslim kita harus bangga, kita harus punya
iman yang sama kuatnya dengan amalan yang harus kita perbuat sebagai
bentuk implemantasi dari iman kita. Dan juga keikhlasan terhadap
berhubungan dengan masyarakat, dengan yang berbeda agama dsb. Intinya
akidah itu nomor satu. Dan saya pun juga tidak setuju bahwa iman nomor
satu, beribadah terus menerus tanpa berhubungan atau bersosialisasi
dengan masyarakat karena di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa
orang-orang semacam itu termasuk orang yang merugi. Iman dan amalan
jika diibaratkan adalah sebuah menara kembar yang sama kuatnya, sama
pentingnya dan harus kita pupuk sampai akhir hayat. Saya rasa, saya
tinggal di Eropa selama empat tahun, kemudian punya kesempatan pergi
ke berbagai negara itu menambah sekaligus memupuk akidah dan
bagaimana memaknai itu di dalam masyarakat”.25

24 Wawancara via email terhadap Hanum Salsabiela Rais penulis Novel 99 Cahaya di
Langit Eropa, Bandar Lampung 2 Juni 2016.

25 Wawancara via email terhadap Hanum Salsabiela Rais penulis Novel 99 Cahaya di
Langit Eropa, Bandar Lampung 2 Juni 2016.
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Gambar 40
Ka’bah

Dan berikut merupakan narasi yang diucapkan oleh Hanum diakhir cerita

film 99 Cahaya di Langit Eropa:

“Maha sempurna Allah. Telah menizinkan kami bersama jutaan umat
manusia bersimpuh dihadapannya. Dibawah bangunan ka’bah ini kami
berjuta-juta manusia berkeluh kesah kepadanya. Tiga tahun aku mencari
apa yang membuat umat manusia begitu bercahaya dan teduh, seiring
masa berjalan, berkelana dengan pasang surut nya. Di Jabal Nur ini aku
mendaki tinggi ketempat cahaya pertama itu bersemi, sungguh bukan
sebuah perjalanan yang memudahkan sebagai perjalanan umat manusia.
Ketika junjungan kita nabi Muhammad, diperdengarkan, apa yang menjadi
kewajiban umat manusia di muka bumi ini, “Iqro’ bismirobbikalladzi
kholaq” bacalah, ya perintah membaca bahasa jagad raya atas nama
Tuhannya yang menciptakan. Eropa telah mengajarkan kami bahwa
pengetahuan itu pahit, namun manis melebihi madu pada akhirnya. Sebuah
cahaya yang terus bersinar sepanjang zaman, sepanjang masa, cahaya yang
tak lekang oleh peradaban dan perubahan alam semesta. Ia akan terus
bersinar selamanya”.26

    
Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang
Menciptakan”. (QS. Al-Alaq [96]: 1)

Surat Al-Alaq pada ayat  1 – 5 merupakan surat yang pertama kalinya

diturunkan oleh Allah SWT. Yaitu diwaktu Nabi Muhammad SAW bertafakur di

26 Data diperoleh dari DVD Film 99 Cahaya di Langit Eropa.
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gua Hira. Dalam surat ini mengandung perintah untuk membaca lingkungan alam

semesta untuk menemukan siapa sebenarnya Tuhan. Dalam surat Al-Alaq

menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia dari benda yang hina kemudian

memuliakannya dengan mengajar membaca, menulis dan memberinya

pengetahuan.

Tertulis jelas pada ayat tersebut, yang merupakan materi dakwah tentang

aqidah, bacalah dengan menyebut nama tuhanmu yang menciptakan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa aqidah merupakan tauhid, yakni konsep dalam

aqidah Islam yang menyatakan keesaan Allah.


