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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Film 99 Cahaya di Langit Eropa ini menceritakan tentang  catatan perjalanan

atas sebuah pencarian seorang jurnalis asal Indonesia. Dalam film ini sangat jelas

digambarkan bagaimana Islam di tengah wajah minusnya harus tampil sebagai agen

yang damai, agen yang penuh senyum, saling membantu kepada sesama, dan kepada

yang berbeda keyakinan.

Lebih dari itu, film 99 Cahaya di Langit Eropa juga menguak sejarah

peradaban Islam yang sangat berperan di Eropa. Eropa, tidak hanya sekedar menara

Eiffel, Colloseum atau bahkan juga bukan hanya sekedar stadion raksasa milik liga-

liga Eropa penguasa jagad sepak bola dunia. Namun Eropa juga menyimpan

peradaban Islam yang begitu Agung.

Setelah melakukan penelitian dan penelusuran terhadap film ini, dapat diambil

kesimpulan  bahwa pesan dakwah yang terkandung dalam film 99 Cahaya di Langit

Eropa dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu dari segi aqidah, syariah, dan

akhraqul karimah.

1. Aqidah

Peneliti menemukan bahwa film 99 Cahaya di Langit Eropa mengandung

pesan dakwah berupa aqidah yang ditampilkan pada percakapan dalam beberapa
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adegan, seperti pada adegan ketika permasalahan datang menimpa Rangga dalam

kebingungannya ketika memilih untuk mengikuti ujian atau ibadah shalat Jumat,

ketika itu Hasyim mengatakan untuk menyerahkan semuanya kepada Allah, dan juga

adegan ketika Fatma memperoleh masalah dimana Ayse mengatakan bahwa masalah

yang datang tidak lebih besar dibandingkan dengan Allah. Dan juga pada narasi yang

diucapkan Hanum pada adegan terakhir “bacalah, dengan menyebut nama tuhanmu

yang menciptakan” yakin kepada allah merupakan rukun iman yang pertama, bahwa

tidak ada sembahan selain Allah, tidak ada yang mencipta, menguasai, dan mengatur

alam semesta kecuali Allah SWT.

2. Syariah

Film 99 Cahaya di Langit Eropa juga memiliki aspek hukum syariah yang

juga ditampilkan pada beberapa adegan seperti kewajiban mengenakan hijab, karena

hijab merupakan identitas seorang wanita muslim sekaligus kewajiban yang

diperintahkan oleh Allah. Pada adegan yang menceritakan tentang penolakan untuk

meminum khamr, dan memakan daging babi juga merupakan salah satu adegan yang

mengandung aspek hukum syariah, dimana mengkonsumsi khamr dan daging babi

adalah haram dilakukan oleh umat muslim, serta pada adegan Rangga ketika

menjelaskan kepada Stefan tentang hukum berpoligami.

3. Akhraqul Karimah

Selain mengandung aspek aqidah dan syariah, pesan dakwah dalam film 99

Cahaya di Langit Eropa juga mengandung materi dari segi Akhraqul Karimah yang
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merupakan hubungan antar sesama manusia, dan juga antar manusia dengan Allah.

Seperti pada beberapa adegan yang mengandung sikap toleransi antar umat beragama

yang ditanamkan oleh Rangga, Hanum, Fatma, dan juga Khan ketika harus hidup

ditengah-tengah negara minoritas muslim, dan harus bersabar dalam menghadapi

sikap kurang menyenangkan dari mereka. Selain itu juga ditunjukkan pada adegan

perjalanan Hanum dalam menapak jejak Islam di Eropa, ketika berada di Hagia

Sophia, ketika itu Fatma mengatakan bahwa orang terdahulu dapat menyandang cinta

kasih tanpa melukai siapapun, dan tertulis jelas pada QS. An-Nur ayat 34 yang

menjelaskan tentang penerangan dan contoh-contoh orang terdahulu, dan sebaiknya

kita sebagai umat Islam dapat mencontoh dengan menanamkan sikap baik dan juga

toleran terhadap antar umat beragama agar terhindar dari perselisihan dan kesalah

pahaman yang dapat merugikan.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas peneliti sudah melakukan analisis wacana pesan

dakwah yang ada dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa dengan menggunakan

analisis model Teun A Van Dijk, maka saran-saran ini diharapkan sebagai bahan

masukan dan pertimbangan oleh pihak-pihak yang terkait.

1. Bagi penulis Novel dan script film 99 Cahaya di Langit Eropa, serta

pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan film. Untuk lebih

meningkatkan kreatifitas dalam membuat film, dan hendaknya
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memperbanyak lagi pesan dakwah dalam pembuatan film kedepannya,

agar dunia perfilman di Indonesia tidak hanya penuh dengan film yang

bertujuan menghibur saja, namun juga film yang mengandung banyak

edukasi bagi penonton.

2. Bagi para pelaku dakwah hendaknya menjadikan film sebagai salah satu

media sarana dakwah untuk mengajak umat manusia kepada jalan

kebaikan dengan membuat film yang mengandung unsur edukasi, dan

pesan dakwah sesuai dengan syariat Islam.

3. Bagi Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan

Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan

Lampung, diharapkan dengan ilmu yang telah didapat khususnya di

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dapat membuat karya yang bisa

menumbuhkan kecintaan masyarakat kepada Islam, dan memanfaatkan

media film sebagai sarana komunikasi dakwah untuk memperluas syariat

Islam.


