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ABSTRAK 

Penyampaian pesan Dakwah melalui film merupakan salah satu media 

dakwah yang dinilai efektif di era globalisasi saat ini, hal ini mengingat dakwah 

bukan hanya tentang ceramah di atas mimbar saja, melainkan bisa dilakukan 

dengan banyak metode salah satunya melalui film. Pesan dakwah dengan tindakan 

(bil-hal) yang berisi cerita tentang kehidupan memiliki makna dan kesan tersendiri 

dihati penontonnya karena cerita dapat dihayati. Dalam hal ini penulis meneliti 

film India yang berjudul Ishq SubhanAllah, yang dalam pandangan masyarakat 

saat ini film India hanya menayangkan agama lain. Masalah peneliti ingin mencari 

tau bagaimana pesan-pesan dakwah bil-hal yang terkandung dalam film ini dan 

bagaimana kognisi sosial dan konteks sosial dalam penyusunan wacana dakwah 

dalam film Ishq SubhanAllah. Metode penelitian mengacu pada penelitian library 

research dengan pendekatan dekriptif yaitu menggambarkan, menganalisa, dan 

menyajikan fakta secara sistematis. Metode pengumpulan data yang digunakan 

yaitu dengan dokumentasi film dan pengamatan film. Peneliti membahas pesan 

dakwah bil-hal melalui film Ishq SubhanAllah yaitu pesan mengenai berpakaian 

seorang wanita dan tingkah laku dengan mengunakan metode analisis wacana 

teori Van Dijk. Peneliti menemukan dua pesan dakwah dalam film ini yaitu pesan 

dakwah tentang berpakaian seorang wanita seperti yang di jelaskan dalam QS. 

An-Nur ayat 30 dan pesan lainnya adalah mengenai tingkah laku seorang wanita 

atau istri terhadap suami yang ingin bekerja diluar rumah seperti yang dijelaskan 

dalam QS. At-Taubah ayat 105 dan QS. An-Nisa ayat 29. 
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MOTTO 

ٌة َيْدُعوَن إِلَى ٱْلَخْيِر َوَيأُْمُروَن ِبٱْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن ٱْلُمنَكِر ۚ  نُكْم أُمَّ َوْلَتُكن مِّ

ِئَك ُهُم ٱْلُمْفلُِحونَ 
َٰٓ  َوأُ۟ولَ 

Artinya:  Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang 

munkar; merekalah orang-orang yang beruntung (Q.S Al-Imran 3 : 104)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Upaya menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud yang 

terkandang dalam judul skripsi maka diperlukan penjelasan tentang judul skripsi. 

Adapun judul skripsi ini adalah “Pesan-Pesan Dakwah Bil-Hal Pada Film Ishq 

SubhanAllah (Study Analisis Wacana Van Dijk)”. Untuk itu perlu di uraikan 

pengertian dari istilah judul berikut. 

Pesan merupakan sesuatu yang disampaikan dari seseorang kepada orang 

lain, baik secara individu maupun kelompok yang dapat berupa buah pikiran, 

keterangan, pernyataan dari sebuah sikap.
1
 

Ada beberapa pengertian pesan. Pesan merupakan bagian dari unsur-unsur 

komunikasi, Hafied Cangara dalam bukunya menyatakan bahwa dalam proses 

komunikasi, pengertian pesan adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada 

penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media 

komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau 

propaganda.
2
 

Dakwah bil-hal merupakan kegiatan-kegiatan dakwah yang diarahkan 

untuk meningkatkan kesejahtraan dan kebahagiaan hidup umat baik rohani 

                                                           
1
 Wiryanto, Pengantar Ilmu komunikasi,(Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), 

hal. 29 
2
 Hafied Cangara, “Pengantar Ilmu Komunikasi”, Jurnal Hasil Riset, Pengertian Pesan 

(On-Line) tersedia di: https://www.e-jurnal.com/2014/02/pengertian-pesan.html.Diakses pada 05 

juli 2020 

https://www.e-jurnal.com/2014/02/pengertian-pesan.html


2 
 

 

maupun rohani.
3
 Dakwah bil-hal merupakan aktifitas dakwah Islam yang 

dilakukan dengan tindakan nyata sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh 

penerima dakwah. Dakwah bil-hal yang dimaksud dalam skripsi ini adalah 

tindakan nyata tentang berpakaian dan prilaku yang baik. 

Pesan dakwah adalah apa yang disampaikan di dalam proses kegiatan 

dakwah
4
 Pesan dakwah tidak hanya mengandung kata-kata saja, tetapi juga 

mengandung makna dan dimensi penerimaan pesan dakwah oleh mad‟u. 

Selanjutnya, pesan dakwah tidak hanya bersifat verbal saja, tetapi juga bersifat 

non verbal. Seorang penulis yang merangkai kata-kata yang mengandung nilai-

nilai Islam dalam tulisannya merupakan pesan dakwah yang bersifat non-verbal.
5
 

Film dapat di artikan dalam dua pengertian. Pertama yaitu film merupakan 

sebuah selaput tipis berbahan seluloid yang digunakan untuk menyimpan gambar 

negatif dari sebuah objek. Kedua yaitu film diartikan sebagai lakon hidup atau 

gambar hidup. Dalam konteks khusus, film diartikan sebagai lakon hidup atau 

gambar gerak yang biasanya juga disimpan dalam media seluloid tipis dalam 

bentuk gambar negatif. Meskipun kini film bukan hanya dapat disimpan dalam 

media selaput seloloid saja. Film dapat juga disimpan dan diputar kembali dalam 

digital.
6
 

Film Ishq SubhanAllah adalah serial india yang dibintangi oleh Eish Sing 

(Zara) dan Adnan Khan ( Khabeer). Kabeer dan Zara sama-sama penganut Islam 

yang taat tetapi menafsirkan 'Qur’an' secara berbeda. Kabeer mematuhi kode 

                                                           
3
Moh. E. Ayub, Menejemen Masjid, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 9 

4
 Abdul Basid, Filsafat Dakwah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),  hal.140 

5
  Ibid., hal.142 

6
Apriadi Tamburaka, literasi media (Jakarta: Rajawali Pers,2013), hal. 112 
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perilaku tradisional dan Zara menerapkan ajaran-ajaran Allah dengan cara yang 

praktis. Film Ishq SubhanAllah ini memiliki 127 episode dan peneliti hanya 

meneliti 2 episode yaitu episode 1 dan episode 57 yang berkaitan dengan dakwah 

bil-hal. 

Analisis wacana merupakan teknik analisis interdisiplin yang berasal dari 

beragam disiplin dari ilmu humaniora maupun sosial, seperti linguistik, kajian 

sastra, antropologi, semiotik, sosiologi, psikologi, sampai pada komunikasi.
7
 

Menurut Aris Badara, analisis wacana ialah telaah mengenai aneka fungsi 

(pragmatik) bahasa. Menghindari subjektivitas dan bisa dari peneliti, maka diacu 

pula pendapat dari Stubs dan Cook mengatakan, analisis wacana merupakan suatu 

kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, 

baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Penggunaan bahasa secara alamiah 

tersebut berarti penggunaan bahasa seperti dalam komunikasi sehari-hari. 

Selanjutnya Stubs menjelaskan bahwa analisis wacana menekankan kajian 

penggunaan dalam konteks sosial, khususnya dalam interaksi antar-penutur. 

Senada dengan pendapat Stubs, Cook menyatakan bahwa analisis wacana 

merupakan kajian yang membahas tentang wacana sedangkan wacana merupakan 

bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi.
8
 

Berdasarkan penegasan judul diatas, maksud dari judul ini adalah pesan 

dakwah bil-hal yaitu tindakan nyata yang disampaikan menggunakan teknologi 

modern dengan tujuan agar isi pesan yang di kirim dapat diterima oleh masyarakat 

                                                           
7
  Ruli Nasrullah, Teori dan Riset Media Siber (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 

hal.193 
8
  Aris Badara, Analisis Wacana  Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal.18 
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luas. Peneliti membahas pesan dakwah bil-hal melalui film Ishq SubhanAllah 

yaitu pesan mengenai berpakaian seorang wanita dan tingkah laku dengan 

mengunakan metode analisis wacana. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah: 

1. Penyampaian pesan dakwah melalui film merupakan salah satu media 

dakwah yang dinilai efektif di era globalisasi saat ini. Hal ini mengingat dakwah 

bukan hanya tentang ceramah di atas mimbar saja, melainkan bisa dilakukan 

dengan banyak metode dan media salah satunya melalui film. 

2. Pesan dakwah dengan tindakan (bil-hal) yang berisi cerita tentang 

kehidupan memiliki makna dan kesan tersendiri dihati penontonnya karena cerita 

dapat dihayati. Dalam hal ini penulis meneliti film india yang berjudul Ishq 

SubhanAllah, yang dalam pandangan masyarakat saat ini film india hanya 

menayangkan agama lain. 

3. Serta banyaknya media yang membahas dan memudahkan penulis dalam 

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. 

C. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai agama yang universal sangat memerhatikan manusia sebagai 

individu, karena individu merupakan dasar bagi terciptanya masyarakat yang 

sejahtra, makmur, berkeadilan dan damaai. Suatu masyarakat tidak akan sejahtra 

jika tidak ditanamkan sendiri mungkin makna dari nilai-nilai kedamaian, keadilan 

dan kesejahtraan kepada setiap individu dari masyarakat, karena masyarakat pada 

hakikatnya adalah komunikasi yang terdiri dari individu-individu yang hidup 
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disuatu daerah yang mempunyai keinginan dan tujuan yang sama untuk saling 

dapat memenuhi kebutuhan dan dianggap sebagai makhluk sosial.
9
 

Agama pada dasarnya diwahyukan untuk memberikan petunjuk dan jalan 

hidup bagi manusia dan petunjuk tersebut tidak berlaku untuk diri sendiri dalam 

konteks kesalahan personal, akan tetapi makro pada tataran kesalahan dan 

personal, seharusnya kesalahan personal dengan kesalahan lain bisa saling 

menyatu membentuk kehidupan yang seimbang bagi hubungan manusia baik 

secara vertikal maupun horizontal. 

Pesan merupakan bagian dari unsur-unsur komunikasi, Hafied Cangara 

dalam bukunya menyatakan bahwa Dalam proses komunikasi, pengertian pesan 

adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat 

disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa 

berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda. 

Pesan dakwah adalah apa yang disampaikan di dalam proses kegiatan 

dakwah
10

 Pesan dakwah tidak hanya mengandung kata-kata saja, tetapi juga 

mengandung makna dan dimensi penerimaan pesan dakwah oleh mad‟u. 

Selanjutnya, pesan dakwah tidak hanya bersifat verbal saja, tetapi juga bersifat 

non verbal. Seorang penulis yang merangkai kata-kata yang mengandung nilai-

nilai Islam dalam tulisannya merupakan pesan dakwah yang bersifat non-verbal.
11

 

Meskipun cara penyampaian pesan dakwah menggunakan metode yang 

beragam, tetapi secara umum ada dua bentuk pesan dakwah yaitu pesan yang 

bersifat informatif dan pesan yang bersifat persuasif. Kedua pesan tersebut, pada 

                                                           
9
 W.A. Gerungan, Psikologi Sosial, (Bandung: Kharisma Putra Utama,2003), hal.24 

10
 Abdul Basid, Filsafat Dakwah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),  hal.140 

11
  Ibid., hal.142 
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intinya bertujuan untuk memberikan pengetahuan (wawasan), mengubah sikap 

dan perilaku individu, kelompok atau masyarakat. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, maka pesan dakwah perlu disampaikan secara efektif.
12

 

Dakwah bermakna seruan, panggilan, undangan atau doa. Abdul Aziz 

menjelaskan, bahwa dakwah bisa berarti: memanggil, menyeru, menegaskan, atau 

membela sesuatu perbuatan ataupun perkataan untuk menarik manusia kepada 

sesuatu dan memohan serta meminta.
13

 Usaha mengajak dan mempengaruhi 

manusia agar pindah dari situasi yang lain yaitu situasi yang jauh dari ajaran Allah 

menuju situasi yang sesuai dengan petunjuk dan ajaran Allah merupakan 

kewajiban bagi kaum muslim dan muslimin.
14

 

Aktivitas dakwah muncul semenjak Islam dihadirkan Allah kepada 

manusia. Dakwah mempunyai arti: penyiaran, propaganda, seruan untuk 

mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam. Dakwah juga berarti suatu 

proses upaya mengubah dari situasi kepada situasi lain yang lebih baik sesuai 

ajaran agama Islam atau suatu proses mengajak manusia ke jalan Allah SWT.
15

 

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip Ahmad dan 

Ghalsway dakwah dalam arti seruan kepada al-islam itu adalah seruan untuk 

beriman kepadanya dan pada ajaran yang dibawa para utusannya, membenarkan 

berita yang mereka sampaikan dan menaati perintahnya. Hal itu mencakup ajakan 

untuk mengucapkandua kalimat syahadat, mendirikan shalat, menunaikan zakat, 

                                                           
12

 Ibid., hal.161 
13

Abdul Aziz, Islah al-Wakhudu al-Dinty, (Mesir: Attiqarah al-Kubra,1999), hal.26 
14

Ibid, hal.26 
15

Muhammad Arifin. Dakwah Multi Media, (Surabaya: Graha Media, 2006), hal. 5 
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dan melaksanakan ibadah haji.
16

 Juga mencakup ajakan untuk beriman kepada 

malaikatnya, para utusannya, hari kebangkitan, dan beriman kepada qadha dan 

qadar-nya yang baik maupun yang buruk, serta ajakan untuk beriman 

kepadanya.
17

 

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 125 

ُُِٱۡدعُ  ُب ب ِكى بِيِلُرى ُسى ٰ ةُِإَِلى نىةُِ وُىُٱۡۡلِۡكمى ةِٱۡۡلىسى يِۡعظى ُُِٱلۡمى هُب ِٰدلۡى  جى ُُُۚٱمَِّتُوى ن  ۡحسى
ى
ُأ  ِِهى

بِينِهُِ نُسى ُعى لَّ نُضى ُبِمى ۡعنىه 
ى
ُأ يى ُو  بَّكى ُرى ُُِۦإِنَّ ُب ۡعنىه 

ى
ُأ يى ُۡوىو  ۡىتىِدينُىٱل ١٢٥ُُُم 

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapat petunjuk”
18

 

Dakwah bil-hal secara etimologi merupakan gabungan dari dua kata yaitu 

kata dakwah dan al-Haal. Kata dakwah artinya menyeru, memanggil. Sedangkan 

kata al-Haal berarti keadaan. Jika dua kata tadi dihubungkan maka dakwah bil hal 

mengandung arti “memanggil, menyerudengan menggunakan keadaan, atau 

menyeru, mengajak dengan perbuatan nyata”. Sedangkan secara termonologis 

dakwah mengandungpengertian:mendorong manusia agar berbuat kebajikan dan 

menuntut pada petunjuk, menyeru mereka berbuat kebajikan dan melarang 

                                                           
16

Ahmad dan Ghalwusy, Al Da’wah Al Islamiyah, ( Kairo: Dar Al Kitab Al Mishr, 1987), 

hal.157 
17

Ibid, hal.57 
18

 Al-Quran nur karim 
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mereka dari perbuatan munkar agar mereka mendapatkan kebahagian dunia 

akhirat. 

Dengan demikian dakwah bil hal adalah: memanggil, menyeru manusia 

kejalan Alllah SWT untuk kebahagian dunia akhirat dengan menggunakan 

keadaan manusia yang didakwahi atau memanggil ke jalan Allah untuk 

kebahagiaan manusia dunia dan akhirat dengan perbuatan nyata yang sesuai 

dengan keadaan manusia. 

Dakwah bil al-hal adalah dakwah dengan perbuatan nyata seperti yang 

dilakukan oleh Rasulullah SAW, terbukti bahwa pertama kali tiba di Madinah 

yang dilakukan adalah pembangunan Masjid Quba, mempersatukan kaum Anshor 

dan Muhajirin dalam ikatan ukhuwah islamiyah dan seterusnya. Menurut E. 

Hasim dalam kamus, istilah Islam memberikan pengertian bahwa yang dimaksud 

dengan dakwah bil hal adalah dakwah yang dilakukan dengan perbuatan nyata, 

karena merupakan tindakan nyata maka dakwah ini lebihmengarah pada tindakan 

menggerakkan mad’u sehingga dakwah ini lebih berorentasi pada pengembangan 

masyarakat. 

Dakwah bi hal merupakan aktivitas dakwah Islam yang dilakukan dengan 

tindakan nyata atau amal nyata terhadap kebutuhan penerima dakwah. sehingga 

tindakan nyata tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima 

dakwah. Misalnya dakwah dengan membangun rumah sakit untuk keperluan 

masyarakat sekitar yang membutuhkan keberadaan rumah sakit. Melaksanakan 

dakwah bukan hanya berpusat di masjid-masjid, di forum-forum diskusi, 

pengajian, dan semacamnya. Dakwah harus mengalami desentralisasi kegiatan. Ia 
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harus berada di bawah, di pemukiman kumuh, di rumah sakit-rumah sakit, di 

teater-teater, di studio-studio film, musik, di kapal laut, kapal terbang, di pusat-

pusat perdagangan, ketenagakerjaan, di pabrik-pabrik, di tempat-tempat gedung 

pencakar langit, di bank-bank, di pengadilan dan sebagainya. Oleh karena itu al-

Qur’an menyebutkan kegiatan dakwah dengan “Ahsanul Qaul Wal Haal” (ucapan 

dan perbuatan yang baik). 

Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang anjuran dakwah bil hal 

yang artinya sebagai berikut: “Tidaklah seorang nabi yang diutus Allah dari umat 

sebelumku, kecuali dari umatnya terdapat orang-orang hawariyun (para pembela 

dan pengikut) yang melaksanakan sunnahnya serta melaksanakan perintah-

perintahnya. Kemudian, datang generasi setelah mereka; mereka mengatakan 

sesuatu yang tidak mereka kerjakan dan mereka mengerjakan sesuatu yang tidak 

diperintahkan. Oleh karena itu, siapa yang berjihad terhadap mereka dengan 

tangannya, maka ia adalah orang mukmin, siapa yang berjihad melawan mereka 

dengan lisannya, maka ia adalah orang mukmin. Dan siapa yang berjihad 

melawan mereka dengan hatinya, maka ia adalah orang mukmin. sedangkan di 

bawah itu semua tidak ada keimanan meskipun hanya sebesar biji sawi (H. R. 

Muslim)”
19

. 

Dakwah bersifat persuasif, artinya selalu berusaha mempengaruhi manusia 

untuk menjalankan agama sesuai dengan kesadaran dan kemauan sendiri, kita 

tidak diperkenankan memaksa orang lain (koersif) untuk mengikuti keyakinan 

kita. 

                                                           
19

 Selimut Santri, “Dakwah Bil-Hal”, BlokSpot, 17 Desember 2014. 

http://elmuqorrobin.blogspot.com/2014/12/dakwah-bil-hal.html?m=1 diakses  pada 26 september 

2020 

http://elmuqorrobin.blogspot.com/2014/12/dakwah-bil-hal.html?m=1
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Diera globalisasi, dakwah mempunyai tantangan yang besar terutama sejak 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Di samping itu, media 

komunikasi (media massa) sebagai hasil dari IPTEK memberikan manfaat yang 

besar dalam perkembangan dan kemajuan dakwah islam. Peluang dakwah 

semakin terbuka lebar, manakala da’i dapat memanfaatkan media komunikasi 

tersebut, agar dakwah yang dilakukan tidak terkesan menggunakan media dakwah 

semata, da’i diperlukan memiliki strategi dakwah yang baik demi tercapainya 

dakwah yang sukses dengan menggunakan media dakwah yang menarik. 

Pada hakikatnya media adalah sesuatu yang merupakan saluran dengan 

mana seseorang menyatakan gagasan, isi jiwa atau kesadarannya. Dengan kata 

lain media, dalam kehidupan bermasyarakat.
20

 adalah alat untuk menyalurkan 

gagasan manusia. Berdakwah melalui media merupakan kajian salah satu unsur 

dakwah yaitu media dakwah. Dimana media adalah prantara atau pengantar pesan 

dari pengirim ke penerima pesan. Dalam menyampaikan pesan kepada penerima 

dengan memanfaatkan media untuk mencapai keberhasilan pemilihan media yang 

digunakan menjadi penting. Bahwa yang menjadi pertimbangan untuk memilih 

suatu media sangatlah sederhana yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai 

tujuan yang diinginkan atau tidak. 

Salah satu alternatif dakwah yang cukup efektif adalah melalui media film, 

karna dengan kemajuan teknologi dizaman sekarang pemanfaatan media tersebut 

cukup efektif, sebagaimana kita ketahui pada saat sekarang ini perfileman 

indonesia semakin maju dan berkembang disertai dengan sangat antusiasnya 

                                                           
20

Anwar Arifin, Dakwah Konteporer, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal.89 
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masyarakat dalam menikmati produksi film negrinya sendiri dan juga antusiasnya 

para sineas muda dalam menggarap suatu film.
21

dan di era moderen sekarang 

bukan hanya indonesia saja yang berdakwah melalu media massa, india juga 

memanfaatkan media massa untuk berdakwah dengan membuat salah satu film 

yang berjudul Ishq SubhanAllah, di dalam film tersebut ada unsur dakwah bil-hal 

yaitu dakwah dengan melakukan perbuatan atau tindakan baik sesuai ajaran islam. 

Dalam proses dakwah banyak media yang digunakan, namun media 

tersebut dalam penggunaannya hruslah disesuaikan dengan kondisi masyarakat 

yang dihadapi.
22

 Jika ditelusuri lebih lanjut, maka media dakwah yang digunakan 

dalam aktivitas oleh pendakwah dari waktu ke waktu senantiasa mengalami 

perkembangan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
23

 

Dengan berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi, seharusnya da’i 

lebih pandai dalam memanfaatkan media massa. Media massa baik cetak maupun 

media elektronik serta internet menjadi sarana yang dinilai efektif dan efisien 

dalam penyampaian pesan dakwah, salah satunya ialah melalui film. 

Film sebagai alat untuk mendukung aktivitas dakwah merupakan salah 

satu cara yang efektif dalam penyampaian nilai-nilai islam kepada masyarakat. 

Mengembangkan metode melalui film ini merupakan media yang mudah 

dimasuki pesan-pesan dakwah, sehingga mudah pula diterima pandangannya atau 

peminat seni itu sendiri terutama. 

                                                           
21

Ibid, hal.67  
22

Acep Ariffudin, Pengembangan Metode Dakwah, (Jakarta: Raja wali Pers, 2012), 

hal.54 
23

Ibid, hal.54 
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Film adalah media komunikasi yang bersifat audio visual untuk 

menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu 

tempat tertentu. Pesan film pada komunikai massadapat berbentuk apa saja 

tergantung dari misi film tersebut. Akan tetapi, umumnya sebuah film dapat 

mencakup berbagai pesan, baik itu pesan pendidikan, hiburan, dan informasi. 

Pesan dalam film adalah menggunakan mekanisme lembaga-lembaga yang ada 

pada pikiran manusia berupa isi pesan, suara, perkataan, percakapan dan 

sebagainya. 

Sinema India terdiri dari film-film yang diproduksi di negara India. 

Sinema sangat populer di India, dengan sebanyak 1.600 film diproduksi dalam 

berbagai bahasa setiap tahun. Sinema India menghasilkan lebih banyak film yang 

ditonton oleh lebih banyak orang daripada negara lain pada 2011, lebih dari 3,5 

miliar tiket terjual di India, 900.000 lebih banyak dari Hollywood. Mumbai, 

Kolkata, Chennai, Kochi, Bangalore, dan Hyderabad adalah pusat utama produksi 

film di India. 

Film Ishq SubhanAllah adalah serial televisi drama India yang dibintangi 

oleh Eisha Singh (Zara) dan Adnan Khan (Kabeer). Kabeer dan Zara sama-sama 

pengikut Islam yang taat tetapi menafsirkan 'Qur’an' secara berbeda. Kabeer 

mematuhi kode perilaku tradisional dan Zara menerapkan ajaran-ajaran Allah 

dengan cara yang praktis. Kabeer dan Zara membawa dan mengajarkan kita 

kepada ajaran Islam. Ishq SubhanAllah bukan hanya mengajarkan kita tentang 

bagaimana islam tetapi mengajarkan juga kita tentang bagaimana dakwah bil hal 

yang di lakukan dalam film tersebut. 
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Film Ishq SubhanAllah ini berfokus pada agama di dunia moderen melalui 

isu-isu seperti talaaq tiga di india (suatu bentuk perceraian instan yang diberikan 

secara verbal oleh suami dalam Islam) dan mahr, pembayaran yang dilakukan 

kepada pengantin wanita di bawah Islam. Cerita ini bermula di Lucknow dan 

berfokus pada komunitas Islam. Ishq SubhanAllah memiliki peran utama yaitu 

Zara dan Kabeer yang mengikuti agama yang sama yaitu Islam, tetapi 

menafsirkan Qur’an  secara berbeda. Zara siddiqui (Eish singh) seorang wanita 

muslim yang berpikiran terbuka yang bertujuan untuk hak-hak manusia. Kabeer 

ahmad (Adnan Khan) yang merupakan seorang Mawlawi muda yang berorientasi 

pada budaya dan konservatif. Pandangan tradisional kabeer dan perspektif modern 

Zara terhadap Islam menyebabkan percikan daya tarik awal mereka. 

Pada episode 1 dalam Film Ishq SubhanAllah Kabir berbelanja di sebuah 

mall, Zara dan Reema yaitu sepupu Zara berbelanja di mall yang sama. Zara 

menyukai satu gaun tetapi gaun itu tanpa lengan, Reema mengatakan kepada Zara 

untuk mencoba gaunnya dan ia menarik Zara ke ruang ganti, Reema menyuruh 

Zara untuk keluar dan memperlihatkan gaun yang dipakai Zara. Ketika Zara 

keluar ada satu orang laki-laki yang memanggilnya dan mengabil foto Zara 

dengan gaun tersebut dan berlari, Zara mengatakan kepada Reema bahwa mereka 

harus mengejar laki-laki tersebut untuk menghapus fotonya, Reema menghentikan 

laki-laki tersebut dan mengatakan “kamu tidak perlu malu? Hapus”. Seorang laki-

laki tersebut berkata bahwa “dia adalah barang dan kita akan mencium fotonya”, 

Zarapun datang ke sana tertutup syal dan menamparnya dan dia berkata “kamu 

fikir kamu bisa melakukan apa saja dan gadis tidak akan mengatakan apa-apa, 
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kamu tidak bisa menghormatinya” laki-laki tersebut handak menampar zara dan 

Khabir pun datang dan meraih tangannya serta memelintir tangannya dan 

memukulinya, dan anak laki-laki tersebut mencoba berlari tetapi khabir berhasil 

menangkapnya, Zara mengatakan bahwa “laki-laki tersebut memiliki fotoku di 

teleponnya”, Khabir pun mangambil teleponnya dan mengatakan laki-laki tak tahu 

malu serta melihat foto Zara tanpa lengan dan segera menghapusnya. Khabir 

mengatakan kepada Zara bahwa “anda tidak harus mengenakan pakaian terbuka , 

ada kode etik untuk wanita dalam Islam” dan zara berkata “tuhan telah 

memberikan kode etik untuk pria juga, mereka harus menjaga mata lebih 

rendah”.
24

 

Dalam episode 1 tersebut ada dakwah bil hal yang dilakukan kepada 

khabir ketika menyelamatkan zara terhadap laki-laki, bahwasanya wanita harus 

menutup auratnya agar laki-laki tidak melecehkan atau memandang rendah 

seorang wanita. Dan zarapun mengatakan hendaknya seorang laki-laki menjaga 

mata atau menudukan pandangannya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam 

Al’Quran surat an-nur ayat 30 dan 31 yaitu menjelaskan tentang adab berpakayan 

seorang wanita dan pandangan terhadap laki-laki. 

Oleh karena itu, penulis ingin mengulas dan menguraikan wacana pesan  

dakwah bil-hal  dari film Ishq SubhanAllah pada skripsi ini dengan menggunakan 

analisis wacana Teun Van Dijk. Berdasarkan latar belakang diatas, maka skripsi 

ini penulis beri judul “Pesan-Pesan Dakwah Bil-Hal Pada Film Ishq SubhanAllah 

(Study Analisis Wacana Teori Van Dijk)”. 

                                                           
24

 DesiTVbok, “Sinopsis Ishq SubhanAllah”, BlogSpot, 1 mei 2019 

https://sinopsis12345678910.blogspot.com/2019/05/sinopsis-ishq-subhan-allah-episode-2.html 

diakses pada 20 juni 2020 

https://sinopsis12345678910.blogspot.com/2019/05/sinopsis-ishq-subhan-allah-episode-2.html
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D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas penulis dapat memberikan rumusan masalah, 

diantaranya ialah: 

1. Bagaimana pesan-pesan dakwah bil-hal pada Film Ishq SubhanAllah 

2. Bagaimana kognisi sosial dan konteks sosial dalam penyusunan wacana 

dakwah dalam Film Ishq SubhanAllah? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penulis ingin mengetahui bagaimana pesan dakwah bil-hal yang ada pada 

Film Ishq SubhanAllah. Dan bagaimana kognisi dan konteks sosial dalam 

penyusunan wacana dalam Film Ishq SubhanAllah 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik teoritis maupun 

praktis. 

a. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

khasanah pengembangan dakwah khususnya Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam 

yang mempunyai konsentrasi pada bidang penyiaran. 

b. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur bagi para da’i 

khususnya dan umat Islam pada umumnya dalam melaksanakan aktivitas dakwah, 

salah satunya melalui film 
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F. Metode Penelitian 

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan 

tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu proses penyelidikan secara sistematis 

yang diajukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah, 

dan metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian mengacu pada penelitian library research dengan pendekatan 

dekriptif yaitu menggambarkan, menganalisa, dan menyajikan fakta secara 

sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk memahami, hingga semuanya selalu 

dapat dikembangkan langsung pada data yang diperoleh, yang bertujuan 

menggambarkan fakta secara sistematis dan akurat. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

melakukan analisis terhadap dakwah bil-hal dengan menggambarkan secara 

konteks atau pemaknaan dalam film ishq subhanAllah. 

2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli. Sumber data primer yang didapatkan untuk kepentingan penelitian 

yang merupakan data utama yaitu YouTub Film Ishq SubhanAllah. 
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b. Sumber Data Skunder 

Sumber data skunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara. Sumber data skunder sifatnya melengkapi 

sumber data yang sudah ada. Sumber data ini diperoleh dari buku-buku referensi, 

ataupun berbagai macam artikel dari website dan situs lainnya yang mendukung 

dalam penelitian ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu langkah dalam suatu aktifitas, karena 

penelitian itu sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena validasi 

nilai sebuah penelitian sangat ditentukan oleh data, penulis mencari data yang 

dibutuhkan. Untuk mendapatkan data yang vailed dalam menggunakan data 

penelitian, maka peneliti menggunakan teknik dan metode sebagai berikut: 

a. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, agenda, dan sebagainya. 

b. Pengamatan Film 

Peneliti menggunakan teknik pengamatan film, artinya peneliti mengamati 

film untuk menemukan pesan dakwah yang terkandung dalam Film Ishq 

SubhanAllah. Serta mengkaji pesan tersebut dengan menggunakan analisis 

wacana model Teun Van Djik. 
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4. Analisis Data 

Analisi data merupakan upaya mencari data dan menata secara sistematis 

catatan hasil pengumpulan data untuk meningkatkan pemahaman terhadap obyek 

yang sedang diteliti. Setelah semua data terkumpul lalu dianalisis berdasarkan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, penulis menggunakan jenis 

pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana yaitu mengenai aneka fungsi 

(pragmatik) bahasa. Usaha memahami makna tuturan dalam konteks, teks dan 

situasi.
25

 

Analisis wacana adalah ilmu baru yang muncul beberapa puluhan tahun 

belakangan ini. Melalui analisis wacana ini, bukan hanya mengetahui isis teks 

berita, tetapi juga mengetahui bagaimana pesan itu disampaikan. Lewat kata, 

frasa, kalimat, metafora macam apa suatu berita disampaikan.
26

 Analisis wacana 

lebih melihat “bagaimana” dari sebuah pesan atau teks komunikasi.
27

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis wacana karena 

menganalisis dakwah bil-hal dalam film Ishq SubhanAllah. Selain itu peneliti 

menggunakan suatu model, yang dipakai untuk meneliti dokumen yang berupa 

teks, gambar, simbol, dan sebagainya, dengan model Teun A Van Dijk yang 

terdiri dari enam elemen. 

Model yang dipakai Van Dijk ini kerap disebut sebagai “Kognisi Sosial”. 

Istilah ini sebenarnya diadopsi dari pendekatan psikologi sosial, terutama untuk 

                                                           
25

Eriyanto, Analisis wacana Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta: Lkis Group, 

2012), hal. 56 
26

Rosidi, Metode Penelitian Pesan Media dan Analisis Wacana (Bandar Lampung: 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hal. 73 
27

Alex Sobur, Analisis Teks Media (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 71 
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menjelaskan struktur dan proses terbentuknya suatu teks.
28

 

Van Dijk berpendapat bahwa analisis wacana tidak cukup didasarkan pada 

analisis teks saja, karena teks merupakan hasil dari suatu praktik produksi yang 

tentunya juga harus diamati. Terlebih dari itu, kita harus melihat bagaimana suatu 

teks itu diproduksi, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana teks bisa dibentuk. 

Van Dijk menjelaskan bahwa proses produksi teks melibatkan kognisi 

sosial, artinya sebuah teks tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk dan 

dipengaruhi oleh struktur sosial, nominasi kelompok tertentu, dan kelompok 

kekuasaan dalam masyarakat dan bagaimana kognisi (pikiran) dan kesadaran yang 

dibentuk dan berpengaruh terhadap teks tersebut. Van Dijk mempunyai tiga 

dimensi yaitu: teks, kognisi sosial, dan kontek sosial. Ketiga dimensi itu tidak 

berdiri sendiri melainkan satu sistem dan satu kesatuan dalam analisis. 

Tabel 1 

Skema Penelitian Teun A Van Dijk 

STRUKTUR METODE 

TEKS 

Menganalisis bagaimana strategi 

wacana yang dipakai untuk 

menggambarkan seseorang atau 

peristiwa tertentu. Bagaimana strategi 

tekstual yang dipakai untuk 

menyingkirkan atau memarginalkan 

suatu kelompok, gagasan, atau 

peristiwa tertentu. 

Critical linguistic 
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Kognisi Sosial 

Menganalisis bagaimana kognisi 

pembuat teks dalam memahami 

seseorang atau peristiwa tertentu yang 

akan ditulis 

Wawaancara mendalam 

Konteks Sosial Menganalisis 

bagaimana wacana yang berkembang 

dalam masyarakat, proses produksi 

dan reproduksi peristiwa seseorang 

atau digambarkan. 

Studi Pustaka,Penelusuran Sejarah 

 

Melalui berbagai karyanya, Van Dijk membuat kerangka analisis wacana 

yang dapat didayagunakan. Ia melihat suatu wacana terdiri atas berbagai struktur 

atau tingkatan, yang masing-masing bagian saling mendukung. Van Dijk 

membaginya ke dalam tiga tingkatan.
29

 

Tabel 2 

Elemen Wacana Van Dijk 

STRUKTUR 

WACANA 

HAL YANG DIAMATI ELEMEN 

Struktur Makro TEMATIK 

(apa yang dikatakan?) 

Topik 

Superstruktur SKEMATIK 

(bagailama pendapat disusun dan 

dirangkai?) 

Skema 
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Struktur Miko SEMATIK 

(makna yang ingin ditekankan 

dalam teks berita) 

Latar, detail, 

maksud, 

peraanggapan, 

nominalisasi 

Struktur Mikro SINTAKSIS 

(bagaimana pendapat 

disampaikan?) 

Bentuk kalimat, 

koherensi, kata 

ganti 

Struktur Mikro STILISTIK 

(pilihan kata apa yang dipakai?) 

Leksikon 

Strukur Mikro RETORIS 

(bagaimana dan dengan cara apa 

penekanan dilakukan?) 

Grafis, metafora, 

ekspresi 

 

Dalam pandangan Van Dijk, semua teks bisa dianalisa dengan 

menggunakan elemen-elemen tersebut. Elemen-elemen tersebut merupakan satu 

kesatuan dan saling berhubungan serta mendukung antar satu elemen dengan 

elemen yang lainnya
30

. 

Tabel 3 

Tahapan Penelitian Yang Dilakukan Oleh Peneliti 

No  Pendekatan 

Penelitian 

Tahapan 

Penelitian 

Oprasional 

Penelitian 

Strategi dan 

Teknik 

Penelitian 

1 Analisis Wacana 

dengan model 

Van Dijk dan 

bersifat 

Coding Unit Mencari, 

memilih tema 

dan kata sesuai 

dengan fokus 

Pengumpulan 

refrensi 
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in’terpretatif penelitian 

2 

 

 

 Analisis Wacana 

Model Teun A 

Van Dijk 

Pengelompokan 

data berdasarkan 

perangkat 

wacana Van Dijk 

yaitu Tematik, 

Skematik, 

Semantik, 

Sintaksis. 

Stilistik, dan 

Retoris 

Studi 

dokumentasi 

film Ishq 

SubhanAllah 

3  Analisi Data Mengolah data 

dan menganalisa 

data yang 

didapatkan 

Reduksi 

display data, 

mengambil 

kesimpulan 

dan verifikasi 

4  Penulisan 

laporan 

 Penulisan 

yang efektif 

dan efisien 

 

Model yang dikembangkan oleh Van Dijk tersebut dapat digunakan untuk 

mengkaji sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui 

bagaimana dakwah bil-hal yang dilakukan dalam Film Ishq SubhanAllah. 

Menggunakan teori Van Dijk yang difokuskan pada aspek analisis film dengan 

melihat struktur-struktur pesan komunikasi yang saling berhubungan dan saling 

melengkapi, berdasarkan adegan. 

 

  



 

 
 

BAB II 

PESAN DAKWAH BIL-HAL, FILM DAN ANALISIS WACANA 

A. Pesan Dakwah Bil-Hal 

1. Pengertian Dakwah 

Ditinjau dari segi bahasa ”Da’wah” yang diartikan sebagai panggilan, 

seruan atau ajakan. Bentuk perkataan tersebut dalam bahasa Arab disebut masdar. 

Sedangkan bentuk kata kerja (fi’il)nya adalah berarti memanggil, menyeru, atau 

mengajak (Da’a, Yad’u, Da’watan). Orang yang berdakwah bisa disebut dengan 

Da’i dan orang yang menerima dakwah atau orang yang didakwahi disebut 

dangan Mad’u.
31

 

Pada tatanan praktis dakwah harus mengandung dan melibatkan tiga unsur 

yaitu, penyampaian pesan, informasi yang disampaikan, dan penerimaan pesan. 

Namun dakwah mengandung pengertian pengertian yang lebih luas dari istilah-

istilah tersebut, karena istilah dakwah mengandung makna sebagai aktifitas 

menyampaikan ajaran islam, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan 

mungkar, serta memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia.
32

 

Dalam pengertian istilah dakwahdiartikan sebagai berikut 

a. Prof. Toha Yahya Oemar menyatakaan bahwa dakwah islam sebagai 

upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai 

dengan perintah Tuhan untuk keselamatan di dunia dan akhirat. 
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 Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 1 
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 Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2006), hal. 17 
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b. Syaikh Ali Mukhfudz, dalam kitapnya Hidayatul Mursyidin 

memberikan defisi dakwah sebagai berikut, dakwah Islam yaitu mendorong 

manusia agar berbuat kebaian dan mengikuti petunjuk (hidayah), menyuru mereka 

berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, agar mereka mendapat 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

c. Hamzah Ya’qub mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak umat 

manusia dengan hikmah (kebijaksanaan) untuk mengikuti petunjuk Allah dan 

Rasul-nya. 

d. Syaikh Abdullah Ba’alawi mengatakan bahwa dakwah adalah 

membimbing, dan memimpin orang yang belum mengerti atau sesat jalannya dari 

agama yang benar untuk diahlikan ke jalan ketaatan kepada Allah, menyuruh 

mereka berbuat baik dan melarang mereka berbuat buruk agar mereka mendapat 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

e. Syaikh Muhammad Abduh mengatakan bahwa dakwah adalah 

menyuru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran adalah fardhu yang 

diwajibkan kepada setiap Muslim.
33

 

2. Unsur-Unsur Dakwah 

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam 

setiap kegiatan dakwah. unsur-unsur tersebut adalah da’i (pelaku dakwah), mad’u 

(penerima dakwah), dan madaah (materi dakwah).
34
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a. Da’i (Pelaku Dakwah) 

Da’i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan, mauoun 

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

lembaga. 

Secara umum kata da’i sering disebut dengan sebutan mubaligh (orang 

yang menyampaikan ajaran Islam), namun sebenarnya sebutan ini konotasinya 

sangat sempit, karena masyaraakaat cenderung mengartikannya sebagai orang 

yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan, seperti penceramah agama, khatib 

(orang yang berkhotbah), dan sebagianya. Siapa saja yang menyatakan sebagai 

pengikut Nabi Muhammad hendaknya menjadi seorang da’i, dan harus dijalankan 

sesuai dengan hujjah yang nyata dan kokoh. Dengan demikian, wajib baginya 

untuk mengetahui kandungan dakwah baik dari sisi akidah, syariah, maupun dari 

akhlak. 

Nasaruddin Lathief mendefinisikan bahwa da’i adalah muslim dam 

muslimah yang menjadikan dakwah sebagai suatu amliah pokok bagi tugas ulama. 

Ahli dakwah adalah wa’ad, mubaligh, mustama’in (juru penerag) yang menyeru, 

mengajak, memberi pengarahan, dan pelajaran agama islam. 

Da’i juga harus mengetahui cara menyampaikan dakwah tentang Allah, 

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

memberikan solusi, terhadap problem yang dihadapi manusia, juga metode-
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metode yang dihadirkannya untuk menjadikan agar pemikiran dan perilaku tidak 

salah melenceng.
35

 

b. Mad’u (Penerima Dakwah) 

Mad’u yaitu menusia yang menjadi sasaran dakwah, atau manusia 

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

yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara 

keseluruhan. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan 

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

orang yang telah beragama Islam dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, 

Islam, dan ihsan. 

Secara umum Al-Qur’an menjelaskan ada tiga tipe mad’u yaitu mukmin, 

kafir, dan munafik. Dari ketiga klasifikasi besar ini, mad’u kemudian 

dikelompokan lagi dalam berbagai macam kelompokan, misalnya, orang mukmin 

dibagi menjadi tiga yitu, dzalim linafsih, muqtashid, dan sabiqun bilkhairat. Kafir 

bisa dibagi menjadi kafir zimmin dan kafir harbi. Mad’u atau mitra dakwah terdiri 

dari berbagai macam golongan manusia. Oleh karena itu menggolongkan mad’u 

sama dengan menggolongkan manusia itu sendiri dari aspek profesi, ekonomi, dan 

seterusnya.
36
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c. Maddah (Materi Dakwah) 

Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan da’i 

kepada mad’u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah dakwah 

adalah ajaran Islam itu sendiri. 

Secara umum materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi empat 

masalah pokok, yaitu: 

1. Masalah Akidah (keimanan) 

Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah akidah Islamiah. 

Aspek akidah ini yang akan membentuk moral (akhlaq) manusia. Oleh karna itu, 

yang pertama kali dijadian materi dalam dakwah Islam adaalaah masalah akidah 

atau keimanan. 

Keyakinan demikian yang oleh Al’Qur’an disebut dengan iman. Iman 

merupakan esensi dalam ajaran Islam. Iman juga erat kaitannya antara akal dan 

wahyu. Dalam Al-Qura’n istilah iman tampil dalam berbagai variasinya sebanyak 

kurang lebih 244 kali.
37

 

2. Masalah Syariah 

Hukum atau syariah sering disebut sebagai cermin peradaban dalam 

pengertian bahwa ketika ia tumbuh matang dan sempurna, maka peradaban 

mencerminkan dirinya dalam hukum-hukumnya. Pelaksanaan syariah merupakan 

sumber yang melahirkan peradaban Islam, yang melestarikan dan melindunginya 
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dalam sejarah. Syariah inilah yang akan selalu menjadi kekuatan peradaban 

dikalangan kaum muslimin. 

Materi dakwah yang bersifat syariah ini sangat luas dan mengikat seluruh 

umat Islam. Ia merupakan jantung yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat 

Islam di berbagai penjuru dunia, dan sekaligus merupakan hal yang patut 

dibanggakan. Kelebihan dari materi syariah Islam antara lain, adalah ia tidak 

dimiliki oleh umat-umat yang lain. Syariah ini bersifat universal, yang 

menjelaskan hak-hak umat muslim dan nonmuslim, bahkan hak seluruh umat 

manusia.
38

 

3. Masalah Mu’amalah 

Islam merupakan agama yang menekankan urusan mu’amalah lebih besar 

porsinya daripadaa urusan ibadah. Islam lebih banyak memerhatikan aspek 

kehidupan sosial dari pada aspek kehidupan ritual. Islam adalaah agama yang 

menjadikan seluruh bumi ini masjid, tempat mengabdi kepada Allah. Ibadah 

dalam mu’amalah disini diartikan sebagai ibadah yang mencakup hubungan 

dengan Allah dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT.
39

 

4. Masalah Akhlak 

Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa arab, jamak dari 

Khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku atau tabiat. Secara 

terminologi, kata akhlak berkaitan dengan masalah tabiat atau kondisi temperatur 
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batin yang memengaruhi perilaku manusia. Ilmu akhlak bagi Al-Farabi, tidak lain 

dari bahasa tentang keutamaan-keutamaan yang dapat manyampaikan manusia 

kepada tujuan hidupnya yang trtinggi, yaitu kebahagiaan, dan tentang berbagai 

kejahatan atau kekurangan yang dapat merintangi usaha penciptaan tujuan 

tersebut.
40

 

d. Metode Dakwah 

Dari segi bahasa metode berasal dari dua kata yaitu “meta”(melalui) dan 

“hodos”(jalan atau cara). Dapat diartikan bahwa metode adalah cara atau jalan 

yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan.
41

 Sedangkan dalam ajaran Islam 

disebutkan bahwa metode adalah suatu cara yang sistematis dan umum terutama 

dalam mencapai kebenaran ilmiah.  

Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk 

menyampaikan ajaran materi dakwah Islam. Dalam menyampaikan suatu pesan 

dakwah metode sangat penting peranannya, karena suatu pesan walaupun baik  

tetapi disampaikan lewat metode yang tidak baik  maka pesan itu bisa saja ditolak 

oleh penerima pesan. Ketika membahas tentang metode dakwah maka pada 

umumnya merujuk pada surat an-Nahl: 125.
42

 Dalam ayat ini, metode dakwah ada 

tiga yaitu bi- al-hikmah, mau’izaul hasanah, dan mujadalah billatih hiya ahsan.  

Metode dakwah artinya cara-cara yang dipergunakan oleh seorang da’i 

untuk menyampaikan materi dakwah, yaitu al-Islam atau serentetan kegiatan 
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untuk mencapai tujuan tertentu. Dari sumber metode itu tumbuh metode-metode 

yang merupakan oprasionalisasinya yaitu.
43

 

3.   Macam-Macam Dakwah 

1. Dakwah Bil-Lisan 

Dakwah bil-lisan adalah suatu kegiatan dakwah yang dilakukan melalui 

lisan atau perkataan, maka kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk 

dakwah bil-lisan diantaranya yaitu, 

Tabligh adalah menyampaikan. Dalam aktifitas dakwah tabligh berarti 

menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain, yang biasanya lebih bersifat 

pengenalan dasar tentang Islam. 

Nasehat merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengkehendaki 

kebaikan seseorang, dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim agar 

saling menjaga keagamaan satu sama lain.  

Khotbah berasal dari susunan tiga huruf yaitu, kha, tha, dan ba yang dapat 

berarti pidato atau meminang. Arti asal khotbah adalah bercakap-cakap tentang 

masalah yang penting. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan khotbah 

merupakan pidato yang disampaikan untuk menujukan kepada pendengar 

mengenai pentingnya suatu pembahasan. 

Ceramah metode ceramah ini dilakukan untuk menyampaikan keterangan, 

petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu kepada mad’u secara lisan. 
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Dalam metode ceramah ini informasi yang disampaikan biasanya dikemas secara 

ringan, informatif, dan tidak mengandung perdebatan. 

Diskusi metode diskusi ini dapat memberikan peluang kepada peserta 

diskusi atau mad’u untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap suatu 

masalah atau materi dakwah yang disampaikan, yang kemudian akan 

menimbulkan beberapa kemungkinan jawaban yang dapat dijadikan sebagai 

alternatif pilihan jawaban yang lebih beragam. 

2. Dakwah Bil-Hikmah 

Hikmah yang diartikan secara makna aslinya adalah mencegah, jika 

dikaitkan dengan hukum berarti mencegah dari kezaliman, dan jika dikaitkan 

dengan dakwah maka berarti menghindari hal-hal yang kurang releven dalam 

melaksanakan tugas dakwah. 

M. Abduh berpendapat bahwa, Hikmah adalah mengetahui rahasia dan 

faedah di dalam tiap-tiap hal. Hikmah juga digunakan dalam arti ucapan yang 

sedikit lafadz, akan tetapi banyak makna. Ataupun diartikan meletakkan sesuatu 

pada tempat atau semestinya. 

Dalam konteks usul fiqh istilah hikmah dibahas ketika ulama usul 

membicarakan sifat-sifat yang dijadikan ilat hukum. Dan pada kalangan tarekat 

hikmah diartikan pengetahuan tentang rahasia Allah SWT. 

Orang yang memiliki hikmah disebut al-hikmah yaitu orang yang 

memiliki kemampuan yang paling utama dari segala sesuatu, kata hikmah juga 
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sering dikaitkan dengan filsafat, karena filsafat juga mencari pengetahuan hakikat 

segala sesuatu. 

Al-Hikmah diartikan pula sebagai al-adil (keadilan), al-haq (kebenaran), 

al-hilm (ketabahan), al-ilm (pengetahuan), dan an Nubuwwah (kenabian). 

Disamping itu al-hikmah juga diartikan sebagai menempatkan sesuau pada 

proposisinya. 

Al-Hikmah juga berarti pengetahuan yang dikembangkan dengan tepat 

sehingga menjadi sempurna. Menurut pendapat ini, al-hikmah termanifastasikan 

ke dalam empat hal: kecakapan manajerial, kecermatan, kejernian pikiran, dan 

ketajaman pikiran. 

Sebagai metode dakwah, bil-hikmah diartikan bijaksana, akal budi yang 

mulia, dada yang lapang, hati yang bersih, dan menarik perhatian orang kepada 

agama atau Tuhan.
44

 

3. Dakwah Bil-Hal 

Kata dakwah menurut bahasa etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu 

dari kata da’a, yad’uw, da’watan. Kata tersebut
45

 mempunyai makna menyeru, 

memanggil, mengajak dan melayani. Selain itu, juga bermakna mengundang, 

menuntun dan menghasut. Sementara dalam bentuk perintah atau fi’il amr yaitu 

ud’u yang berarti ajaklah atau serulah.
46
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Metode Dakwah Bil-Hal adalah metode pembardayaan masyarakat, yaitu 

dakwah dengan upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, 

memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta 

berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi proses kemandirian. 

Dakwah Bil-Hal merupakan aktivitas dakwah Islam yang dilakukan 

dengan tindakan nyata atau amal nyata terhadap kebutuhan penerima dakwah, 

sehingga tindakan nyata tersebut sesuai denganapa yang bibutuhkan oleh 

penerima dakwah.
47

 

Dakwah bil-hal merupakan istilah yang dimunculkan di Indonesia, sama 

halnya dengan istilah halal bihalal. Kedua istilah tersebut tidak dikenal di Arab 

Saudi, juga di negara-negara Islam lainnya. Diperkirakan istilah dakwah bil-hal 

dimunculkan sejak tahun 70-an. Namun belum ditemukan rujukan yang 

menjelaskan siapa sebenarnya penggagas pertama istilah tersebut. 

Menurut H.S. Projokusumo, bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai 

mempopulerkan istilah dakwah bil-hal pada Musyawarah Nasional (Munas) tahun 

1985. Kemudian tahun 1987 telah memasukan dakwah bil-hal menjadi satu 

program dalam Rapat Kerja Nasional. Diketahui bahwa dalam perspektif MUI, 

tujuan dakwah bil-hal antara lain untuk meningkatkan harkat dan martabat umat, 

terutama kaum dhuafa atau mereka yang berpenghasilan rendah. 

Sedengkan di Malaysia, istilah dakwah bil-hal diucapkan oleh Mahathir 

Mohamad pada tahun 1996, ketika memberikan kata sambutan di Perhimpunan 

Agung Riseap ke-9 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 6 September 1996. Mahathir 
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ketika itu juga mengatakan bahwa dakwah bil-hal merupakan pendekatan baru 

dalam kegiatan dakwah. 

Dakwah bil-hal hampir semakna dengan istilah lisanul hal dan lisanul 

uswah. Dakwah bil-hal diartikan dengan dakwah dengan keadaan. M. Natsir 

menggunakan secara bergantian istilah lisanul hal dan lisanul uswah sebagai 

pengganti istilah bil-hal. Lisanul uswah menurut Natsir adalah bahasa contoh 

perbuatan yang nyata. Kata Nabi Muhammad Saw.
48

 Hijrah ke Madinah dan 

membangun masjid Quba dan masjid Nabawi serta membuat parit pertahanan 

padaa perang Ahzab merupakan bentuk dakwah lisanul uswah. Sedangkan lisanul 

hal lebih menonjolkan pada ketinggian akhlak atau budi pekerti. 

Dakwah secara lisan dan tulisan berorientasi kepada upaya 

memperkenalkan Islam kepada umat agar mereka dapat memahami Islam secara 

holistik dan menata segala aspek kehidupan secara Islami. Sedangkan dakwah bil-

hal menekankan pada pengamalan atau aktualitas ajaran islam dalam kehidupan 

pribadi, keluarga dan masyarakat serta membantu pengembangan masyarakat 

Muslim sesuai dengan cita-cita sosial ajaran yang bersumber dari Al-Qur’an dan 

Hadis. 

Dakwah bil-hal sesungguhnya punya makna yang sangat luas, juga bidang 

yang dicakupnya. Menurut Quraish Shihab, dakwah bil-hal adalah identik dengan 

dakwah pembangunan atau pengembangan masyarakat Muslim. Lebih lanjut ia 

mengatakan dakwah bil-hal diharapkan dapat menunjang segi-segi kehidupan 

masyarakat, sehingga pada akhirnya setiap komonitas memiliki kemampuan untuk 
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mengatasi kebutuhan dan kepentingan anggotanya, khusunya dalam bidang 

ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. 

Sejalan dengan pendapat Shihab,  Ace Partadiredja mengemukakan bahwa 

dakwah bil-hal lebih efektif dilakukan melalui pemenuhan enam kebutuhan pokok 

(besic need) manusia, yaitu pangan (makanan), sandang (pakaian), papan 

(perumahan), pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan pokok 

tersebut akan tercipta pula perubahan ekonomis dan sosial menuju ke arah 

masyarakat yang sejahtra.
49

 

Seperti rumusan MUI bahwa dakwah bil-hal antara lain untuk membantu 

kaum yang lemah secara ekonomi atau masyarakat miskin. Kemiskinan dibedakan 

kepada tiga macam, yaitu kemiskinan disebabkan oleh faktor-faktor alamiah 

seperti perbedaan usia, perbedaan kesehatan, perbedaan geografis-sumber daya 

alam-dan perbedaan tempat tinggal.
50

 

e.  Media Dakwah 

Media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

perantara, tengah atau pengantar. Dalam bahasa Inggris media merupakan bentuk 

jamak dari medium yang berarti tengah, antara, ratarata. Dari pengertian ini ahli 

komunikasi mengartikan media sebagai alat yang menghubungkan pesan 

komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan (penerima 

pesan). Dalam bahasa Arab media sama dengan wasilah atau dalam bentuk jamak, 

wasail yang berarti alat atau perantara.
51
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Media dakwah adalah peralatan yang dipergunakan untuk menyampaikan 

materi dakwah, pada zaman modern umpamanya: televisi, video, kaset rekaman, 

majalah, surat kabar dan yang seperti nafkah dalam berbagai sektor kehidupan.
52

 

Apapun bentuknya, aktivitas dakwah mutlak menggunakan media 

(channel) dakwah. Jika dakwah dilaksanakan dalam ruangan, maka media yang 

paling sederhana dapat menggunakan mimbar ataupun penggunaan multimedia 

proyektor. Perkembangan dan kemajuan teknologi media massa khususnya 

televisi dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah. Pada dasarnya media dakwah 

yang digunakan mengacu pada siapa objek dakwah yang di hadapi, kepandaian 

subjek dakwah menggunakan media dakwah dapat mempengaruhi berhasil 

tidaknya pelaksanaan dakwah Islamiyah.Sebaliknya, keahlian subjek dakwah 

meramu materi dakwah dengan kesesuaian media yang digunakan, dapat menjadi 

faktor penunjang keberhasilan dakwah.Perlu di ingat adalah, materi dakwah ada 

kalanya memerlukan media tertentu dalam pelaksanaannya.
53

 

Menurut Hamzah Ya’cub, media dakwah adalah alat objektif yang menjadi 

saluran. Yang menghubungkan ide dengan umat, suatu elemen yang vital dan 

merupakan urat nadi dalam totalitas dakwah. sementara itu, Wardi Bachtiar dalam 

Samsul Munir Amin menjelaskan bahwa media dakwah merupakan perantara 

yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah. media yang dimaksud bisa 

jadi televisi, video, kaset, rekaman, majalah, dan surat kabar. 
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Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa 

media dakwah adalah sarana atau alat untuk mempercepat ide-ide dakwah agar 

dapat dipahami dan diterima oleh mad’u. 

f. Efek Dakwah 

Efek sering disebut denan feed back (umpan balik) dari proses dakwah ini 

sering dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian para da’i. Kebanyakan 

mereka mengungkap bahwa setelah dakwah disampaikan, maka selesailah 

dakwah. padahal, efek sangat besar artinya dalam penentuan langkah-langkah 

dakwah berikutnya.  

Tanpa menganalisis efek dakwah, maka kemungkinan kesalahan strategis 

yang sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah akan terulang kembali. 

Sebaiknya, dengan menganalisis efek dakwah secara cermat dan tepat, maka 

kesalahan strategis dakwah akan segera diketahui untuk diadakan penyempurnaan 

pada langkah-langkah berikutnya.
54

 

Efek dakwah merupakan akibat dari pelaksanaan proses dakwah dalam 

objek dakwa. Positif atau negatif efek dakwah itu berkaitan dengan undang-

undang dakwah lainnya. Keberhasilan berdakwah tidak tampak jelas seperti 

seorang dokter mengobati suatu penyakit.
55

 

g. Tujuan Dakwah 

Tujuan dakwah adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur serta 

mendapat ridha Allah dan tujuan utama dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan 

dan kesejahtraan hidup di dunia dan di akhirat yang di ridai Allah. 
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B. Film 

Film adalah satu media komunikasi massa yang merupakan suatu kekuatan 

yang dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan tingkah laku. Film dalam arti 

sempit adalah gambar layar lebar, tetapi dalam definisi yang lebih luas dapat juga 

termasuk yang disiarkan. Komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan 

oleh pemancar-pemancar yang sifatnya audio dan visual dalam bentuk film. 

Menurut UU perfilma, film adalah karya cipta seni dan budaya yang 

merupakan media komunikasi massa yang dilihat, yang dibuat berdasarkan asas 

sinematografi dengan menggunakan pita seluloid, pita video, dan / atau bahan 

hasil penemuan teknologi yang sesuai dengan jenis-jenis dan ukuran melalui 

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

yang dapat dipertunjukan atau ditayangkan dengan sistem transisi mekanik, 

elektronik, dan lainnya. 

1. Sejarah Penemuan Film 

Sejarah penemuan film berlangsung cukup panjang, ini disebabkan 

melibatkan masalah-masalah teknik yang cukup rumit seperti masalah optik, 

lensa, kimia, proyektor, camera, rool film, bahkan masalah psikologi. Menurut 

Cangara bahwa perkembangan sejarah penemuan film baru kelihatan setelh abad 

ke-18 dengan percobaan kombinasi cahaya lampu dengan lensa padat. Meskipun 

sudah mampu memproyeksikan gambar tetapi belum dalam bentuk gambar hidup 

yang bisa bergerak. 

Eadweard Muybridge menciptakan alat Zoopraxiscope sebuah mesin yang 

kemudian berhasil merekam dan menampilkan gambar sebuah kuda yang sedang 



39 
 

 

berlari. George Eastman kemudia menemukan kamera Kodak yang dapat 

mengambil 40 foto secara berurutan dalam sepersekian detik dengan alat yang 

bernama Kinetograph. Louis Daguerre memperkenalkan Daguerreotype, yaitu 

plat logam yang dapat merekam gambar. William Henry Fox Talbot 

memperkenalkan sistem film kertas yaitu Calotype, yang menggunakan film 

negatif yang hanya membutuhkan waktu pemaparan gambar hanya beberapa 

detik. Thomas Edison kemudian memperkenalkan Kinetoscop sebuah alat yang  

mampu memproyeksikan gambar.
56

 

Lumiere bersaudara membuat menemuan yang dapat menampilkan orang 

yang duduk dalam ruangan gelap menonton gambar bergerak yang diproyeksikan 

ke layar. Pada tahun 1895 melalui alat Cinematographe sebuah alat berfungsi 

fotografi sekaligus alat proyeksi. Thomas Edison kemudian menemukan 

Vitascope yang diputar perdana di New Yoek, sehingga dimulailah industri film.
57

 

Adapun film yang dibuat di indonesia adalah Loetoeng Kasaroeng oleh 

perusahaan NV Java Film Company. Pembuatan film ini disutradarai oleh dua 

orang belanda yaitu G. Kruger dan L. Heuveldorp dan dibintangi aktris pribumi. 

Pemutaran perdananya di kota bandung 31 Desember 1926 do bioskop Elite dan 

Oriental Bioscoop. 

Hari Film Nasional diperingati oleh insan perfilman Indonesia setiap 

tanggal 30 Maret. Tanggal ini ditetapkan sebagai hari lahirnya Film Nasional 

karna pada tanggal 30 Maret 1950 adalah hari pertama pengambilan film Darah & 

Do’a dan Long March of Siliwangi yang disutradarai oleh Usmar Ismail. Alasan 
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disakralkannya film Darah dan Do’a karena film ini dinilai sebagai film lokal 

pertama yang bercirikan Indonesia.
58

 

Film tidak hanya bisa ditonton di bioskop saja, kehadiran TV telah 

membawa perubahan besar film bioskop di indonesia, terdapat kecendrungan 

orang lebih senang menonton di rumah, karena selain praktis juga tidak perlu 

membayar. Akibatnya banyak yang gulung tikar karena tidak mampu menutup  

biaya oprasionalnya seperti sewa film, pajak, listrik, dan sebagainya.
59

 

Sejarah film tidak bisa lepas dari sejarah fotografi. Dan sejarah fotografi 

tidak bisa lepas dari peralatan pendukungnya, seperti kamera. Kamera pertama 

didunia ditemukan oleh seorang ilmuan Muslim, Ibnu Haitham. Fisikawan ini 

pertama kali menemukan kamera Obscura dengan dasar kajian ilmu optik 

menggunakan bantuan energi cahaya matahari. 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), film dapat diartikan 

dalam dua pengertian. Pertama, film merupakan sebuah selaput tipis berbahan 

seluloid yang digunakan untuk menyimpan gambar negatif dari sebuah objek. 

Kedua, film diartikan sebagai lakon atau gambar hidup. Dalam konteks khusus, 

film diartkan sebagai lakon hidup atau gambar gerak yang biasanya juga disimpan 

dalam media seluloid tipis dalam bentuk gambar negatif. Meskipun kini film 

bukan hanya dapat disimpan dalam media selaput seluloid saja. Film dapat juga 

disimpan dan diputar kembali dalam media digital.
60

 

Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1992 yang dimaksud dengan film 

ialah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa 
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pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada 

pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi 

lainnyadalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses 

eloktronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukan 

dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau 

lainnya. 

Film dapat dibagi berdasarkan: 

a. Berdasarkan cerita, film dapat dibedakan antara film fksi dan nonfiksi. 

Fiksi merupakan film yang dibuat berdasarkan imajinasi manusia, dengan 

kata lain film ini tidak didasarkan pada kejadian nyata. Kemudian film nonfiksi 

yang pembuatannya diilhami oleh suatu kejadian yang benar-benar terjadi yang 

kemudian dimasukkan unsur-unsur sinematografi dengan penambahan efek-efek 

tertentu seperti efek suara, musik,cahaya, komputerisasi, skenario atau naska yang 

memikat dan lain sebagainya untuk mendukung daya tarik film nonfiksi tersebut. 

Contoh film non fiksi misalnya film The Iron Lady yang diilhami dari kehidupan 

Margaret Thatcher. 

b. Kemudian berdasarkan orientasi pembuatannya, film dapat digolongkan 

dalam film komersial dan nonkomersial 

Film komersial, orientasi pembuatannya adalah bisnis dan mengejar 

keuntungan. Dalam klasifikasi ini, film memang dijadikan sebagi komoditas 

industrialisasi sehingga film dibuat sedemikian rupa agar memiliki nilai jual dan 

menarik untuk disimak oleh berbagai khalayak. Film komersial biasanya lebih 

ringan, atraktif, dan mudah dimengerti agar lebih banyak orang yang berminat 
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untuk menyaksikannya. Berbeda dengan film nonkomersial yang bukan 

berorientasi bisnis. Dengan kata lain, film nonkomersial ini dibuat bukan dalam 

rangka mengejar target keuntungan dan asasnya
61

 bukan untuk menjadikan film 

sebagai komoditas, melainkan murni sebagai seni dalam menyampaikan suatu 

pesan dan sarat akan tujuan. Karena bukan dibuat atas dasar kepentingan bisnis 

dan keuntungan, maka biasanya segmentasi penonton film nonfiksi juga terbatas. 

c. Berdasarkan genre film 

terdapat beragam genre film yang biasa dikenal masyarakat selama ini, 

di antaranya : Action, komedi, drama, petualangan, epik, musikal, perang, science 

fiction, pop, horror, gangster, thriller, fantasi, dan disaster atau bencana.
62

 

2. Unsur-unsur Film 

Film secara umum dibagi atas dua unsur pembentuk, yaitu unsur naratif 

dan unsur sinematik. Kedua unsur tersebut saling berinteraksi dan 

berkesinambungan satu sama lain untuk membuat film. Masing-masing unsur 

tersebut tidak akan dapat membentuk film jika hanya berdiri sendiri. Bisa kita 

katakan bahwa unsur naratif adalah bahan (materi) yang akan diolah, sedangkan 

unsur sinematik adalah cara (gaya) untuk mengolahnya. Dalam film (fiksi), unsur 

naratif adalaah motor penggerak subuah cerita. Sementara unsur sinematik, 

merupakan aspek teknis pembentuk film.  

Macam-macam unsur dalam film 
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a. Unsur Naratif 

Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita film. Setiap film (fiksi) 

tidak mungkin lepas dari unsur naratif karena dalam cerita pasti memiliki unsur-

unsur, seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi dan waku. Seluruh elemen tersebut 

membentuk unsur naratif secara keseluruhan. Elemen-elemen tersebut saling 

berinteraksi satu sama lain untuk membentuk sebuah jalinan peristiwa yang 

memiliki maksud dan tujuan. 

b. Unsur Sinematik 

Unsur sinematik merupakan aspek teknis dalam produksi sebuah film. 

Mise-en-scene adalah segala hal yang berada di depan kamera. Sinematografi 

adalah perlakuan terhadap film dan kameranya, serta hubungan kamera dengan 

objek yang diambil. Editing adalah transisi sebuah gambar (shot) ke gambar (shot) 

lainnya. Suara adalah segala hal dalam film yang mampu kita tangkap melalu 

indra pendengaran seluruh unsur sinematik tersebut saling berkesinambungan 

membentuk satu kesatuan film yang utuh. 

3. Tujuan Film 

1. Informasi 

Menyediakan informasi tentang acara dan kondisi dalam masyarakat 

dunia. Membahas hubungan kekuasaan. Memudahkan inovasi, adaptasi, dan 

kemajuan. 
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2. Korelasi 

Menjelaskan, mengomentari, makna peristiwa dan informasi. Menuju 

otoritas dan norma-norma mapan. 

3. Kesinambungan 

Mengekspresikan budaya dominan dan mengakui arsitektur khusus serta 

perkembangan baru. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai. 

4. Hiburan 

Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana relaksasi. 

Meredakan penanganan sosial 

5. Mobilisasi 

Mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang 

pembangunan ekonomi, pekerjaan, dan kadang kala juga dalam bidang agama.
63

 

4.   Fungsi Film 

1. Fungsi hiburan 

Dalam mensejahtrakan rohani manusia karena membutuhkan kepuasan 

batin dan melihat visual serta pembinaan. 

2. Fungsi penerangan 

Dalam film semua informasi dapat disampaikan secara audio-visual 

sehingga dapat dipahami dengan mudah. 

3. Fungsi pendidikan 

Dapat memberikan contoh tentang pertunjukan yang mendidik, 

menampilkan orang dalam masyarakat dan mempertontonkan tindakan yang baik. 
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5.    Karakteristik Film  

a. Film Menggunakan Unsur Gambar Sebagai Sarana Untuk 

Menyampaikan Informasi. 

Sebagaimana yang kita ketahui, dalam sejarahnya, film adalah 

kesinambungan dari fotografi. Pada mulanya film masih bisu, baru kemudian 

unsur suara melengkapi unsure gambar.Gambar dan suara, keduanya secara 

bersama-sama menceritakan cerita pada penonton. Keduanya mengandung apa 

yang dinamakan ekspresi. Kita melihat gambar dan mendengar suara.Bahwa film 

bisu mampu bercerita tanpa unsur suara memnerikan kepada kita satu pengertian, 

gambar mencukupi untuk mengisahkan cerita. Bertutur menggunakan media film 

adalah pertama-tama bertutur visual. Dengan demikian, apabila kita ingin 

menuturkan cerita melalui film , maka kita harus berfikir visual. Artinya, berfikir 

bagaimana suatu informasi akan disampaikan dalam bentuk gambar. Unsur suara 

(dialog, music, dan efek) merupakan sarana penunjang. Unsure suara 

dipergunakan apa bila: 

1. Gambar sudah tidak sanggup menjalankan 

2. Gambar tidak fektif dan efesien. 

3. Suara digunakan untuk menunjang mood, suasana atau perasaan 

4. Suara digunakan sebagai kebutuhan realitas 

b. Film memiliki keterbatasan waktu 

Pengarang novel, misalnya, bisa menentukan sendiri kapan mengakhiri 

novelnya. Tetapi film memiliki panjang tertentu, antara 80 sampai 120 menit, atau 
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bahkan bila kita menentukan waktu 3 jam sekalipun maka batasan waktu telah 

kita tetapkan
64

 

6.   Film di India 

Sinema India terdiri dari film-film yang dibuat di seluruh India, yang 

meliputi budaya-budaya sinematik.Film-film India menyebar ke seluruh Asia 

Selatan, Timur Tengah Besar, Asia Tenggara, dan negara-negara yang berada di 

bekas wilayah Uni Soviet. Sinema menjadi sebuah alat untuk meraih ketenaran 

dinegara tersebut dan sekitar 1,600 film dalam berbahasa bahasa di India dibuat 

setiap tahunnya. 

Pada abad ke-20, sinema India bersama dengan Hollywood dan industri 

film Tiongkok, menjadi sebuah wirausaha global. Pada 2013, dalam hal film 

tahunan india meraih peringkat pertama, disusul dengan Nollywood, Hollywood 

dan China. Pada 2012, India membuat 1,602 film fitur dengan sinema Tamil yang 

memimpin disusul dengan Sinema Telugu dan Bollywood. Industri film India 

meraih pendapatan sebesar $1.86 miliar (INR 93 miliar) pada 2011. Jumlah 

tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi $3 miliar (INR 150 miliar) pada 

2016.
65

 

India merupakan negara dengan mayoritas penganut Hindu terbesar di 

dunia.Tak heran jika film-film Bollywood hasil garapan negara India kental 

dengan kebudayaan Hindu.Bahkan sangat jarang nuansa Islam di pertontonkan. 

Namun walaupun penganut agama Hindu di India mencapai 80%, agama Islam 
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juga mulai berkembang sangat pesat. Bahkan India menjadi salah satu negara 

dengan populasi muslim yang cukup banyak. 

Total penduduk India sekitar 1,2 miliar. Warga muslim yang ada di negeri 

Taj Mahal ini berjumlah sekitar 13,49 persennya saja. Dari jumlah penduduk 

muslim yang ada, justru menarik perhatian beberapa orang untuk mengangkatnya 

ke dalam sebuah film. 

Memang tak secara gamblang menyampaikan seluk beluk tentang islam, 

namun film-film tersebut menceritakan bagaimana kehidupan umat muslim di 

India yang berada ditengah-tengah pemeluk agama Hindu. Pastinya dengan 

menunjukkan toleransi yang tinggi dalam kehidupan sehari-harinya. 

Film Bollywood garapan India memiliki nilai dan pesan yang tinggi, tak 

hanya tontonan belaka. Jika penonton memahami jalan ceritanya, maka akan 

sangat mudah mengetahui bagaimana penduduk Islam menjalani hidupnya di 

India. Sangat menarik dan pastinya menghibur. 

Beberapa film India yang mengangkat cerita keidupan Muslim : 

a. Alif 

Alif merupakan kisah seorang anak laki-laki muslim, yang hidup di  

tengah-tengah tradisi dan evolusi, tanggapan orang-orang mengenai dirinya, serta 

prasangka dari komunitas mayoritas. Film ini dimulai dari ayah Alif yang 

memaksa kakak perempuannya pergi ke Pakistan. Sang ayah mengkhawatirkan 

keselamatan sang anak, karena pada saat itu sedang terjadi kerusuhan hebat. 
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Setelah kakaknya tumbuh dewasa dan kembali ke India, sang ayah meminta 

tolong pada dirinya untuk membujuk Alif agar keluar dari madrasah dan 

mengirimnya ke sekolah modern, di mana akan mendapat pendidikan yang jauh 

lebih modern dan bagus. 

Ayah Alif sangat menginginkan anaknya menjadi seorang dokter, namun 

sepanjang cerita dikisahkan bahwa lingkungan dan fasilitas sekolah tidak 

memadai. Oleh karenanya sang ayah sangat menginginlan Alif untuk pindah ke 

tempat yang lebih bagus. Namun keluarganya yang lain justru menginginkan Alif 

menjadi seorang penghafal Alquran. 

b. My name is Khan 

Film ini mengisahkan kehidupan seorang muslim yang menderita asperger 

syndrome yang bernama Rizvan khan. Dari kecil Rizvan memiliki kemampuan 

berbeda dari anak-anak seusianya.Dia sangat piawai dalam memperbaiki hal-hal 

mekanis. Karena memang Rizvan terlahir berbeda dari saudaranya yang tanpa 

kekurangan apapun, sang ibu kerap memperhatikan sang kakak. Hal ini 

menimbulkan kecemburuan pada Zakir yang merupakan adik Rizvan.Saat mereka 

sudah tumbuh dewasa, Zakir akhirnya meninggalkan keluarganya untuk hidup di 

Amerika Serikat. 

Meskipun diliputi rasa kebencian, sebagai orang dewasa Zakir mengajak 

Rizwan untuk datang dan tinggal bersamanya di San Francisco setelah kematian 

ibu mereka.Di sinilah kisah sesungguhnya di mulai.Rizvan mengenal seorang 

janda anak satu dan jatuh cinta padanya.Akhirnya mereka memutuskan untuk 
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menikah. Namun hal tragis terjadi, anak dari sang wanita tersebut mendapat 

perlakukan tak manusiawi dari lingkungannya, hingga membuatnya tewas. Hal ini 

dipicu karena sang ibu menikah dengan seorang muslim. Orang-orang 

menganggap bahwa ayahnya tersebut adalah seorang teroris.Rizvan pun bertekat 

untuk menemui Presiden AS untuk mengatakan bahwa dia bukan teroris. 

c. Nikaah  

Film ini mengangkat tentang hukum Syariat Islam yang dapat 

disalahgunakan dan sangat merugikan bagi kaum wanita di India.Film ini 

mendapatkan penghargaan, lantaran kisah yang diangkatnya sangat bagus dan 

mengena di hati penontonnya.Pengahargaan ajang Filmfare Awards 1982 

membawa film Nikaah mengantongi sembilan nominasi sekaligus. Penonton bisa 

merasakan bagaimana setiap cerita berusaha untuk menyentil atau mengingatkan 

kita akan suatu hal.
66

 

7. Film Sebagai Media Dakwah 

Film adalah media dakwah yang bersifat audio visual untuk 

menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu 

tempat tertentu. Pesan film pada komunikasi massa dapat berbentuk apa saja 

tergantung dari misi film tersebut. Akan tetapi, umumnya sebuah film dapat 

mencakup berbagai pesan pendidikan, hiburan, dan informasi. Pesan dalam film 

adalah menggunakan mekanisme lembaga-lembaga yang ada pada pikiran 

manusia berupa isi pesan suara, perkataan, percakapan, dan sebagainya. Film juga 
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dianggap sebagai media dakwah yang ampuh terhadap mad’u yang menjadi 

sasarannya, karena sifat yang audio visual, yaitu gambar dan suara yang hidup. 

Ketika menonton film penonton seakan akan dapat menembus ruang dan waktu 

yang dapat menceritakan kehidupan dan bahkan dapat mempengaruhi audiens. 

Keunikan film sebagai media dakwah antara lain: 

a. Penyuguhan secara hidup dan tampak yang dapat berlanjut dengan 

animation memiliki keunggulan daya efektifnya terhadap penonton. 

b. Media film yang menyuguhkan pesan hidup dapat mengurangi 

keraguan yang disuguhkan, lebih mudah diingat dan mengurangi 

kelupaan.
67

 

C. Analisis Wacana 

1. Pengertian Analisis Wacana 

Kata “wacana” banyak digunakan oleh berbagai bidang ilmu pengetahuan 

mulai dari ilmu bahasa, psikologi, sosiologi, politik, komunikasi, sastra, dan 

sebagainya.
68

 Analisis wacana merupakan istilah yang dipakai sebagai perkataan 

bahasa Inggris discourse, kata discourse berasal dari bahasa Latin discursus, dis: 

dari, dalam arah yang berbeda dan cuere: lari, sehingga berarti lari kian kemari.
69

 

Pemakaian istilah wacana memiliki perbedaan makna dikarenakan perbedaan 

disiplin ilmu yang memaknai nya. Bahkan dalam kamus bahasa yang didasarkan 

pada penulisan definisi objektif, tetap memiliki definisi yang berbeda. Dalam 
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salah satu kamus bahasa Inggris terkemuka disebutkan bahwa pengertian wacana 

adalah komunikasi buah pikiran dengan kata-kata, ekspresi, ide-ide, gagasan, 

percakapan.
70

 

Halliday dan Hasan berpandapat wacana merupakan satu kesatuan  

semantik, dan bukan kesatuan gramatikal. Kesatuan yang bukan lantaran 

bentuknya (morfem, kata, klausa, atau kalimat).
71

 Ada dua hal yang dapat dikaji 

sehubungan dengan kesatuan bahasa yang dikemukakan oleh Halliday dan Hasan 

tersebut. Pertama, unsur abstrak yang digunakan untuk mengajarkan bahasa dan 

untuk mengetahui bagaimana aturan-aturan bahasa itu bekerja. Kedua, unsur yang 

digunakan untuk berkomunikasi. Apabila dirujuk pendapat Cook yang 

mengatakan “This latter kind of languagelanguage in use, for communications is 

called discourse” maka bahasa untuk berkomunikasi itulah yang dinamakan 

wacana.
72

 

Ismail Marhaimin mengartikan wacana sebagai “kemampuan untuk maju 

(dalam pembahasaan) menurut urutan-urutan yang teratur dan semestinya”, dan 

“komunikasi buah pikiran, baik lisan maupun tulisan, yang resmi dan teratur”.
73

 

Menurut Roger Fower, wacana adalah komunikasi lisan atau tulisan yang 

dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai, dan kategori yang masuk di dalam 
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nya; kepercayaan disini mewakili pandangan dunia; sebuah organisasi atau 

representasi dari pengalaman
74

 

Analisis wacana lebih menekankan pada pemaknaan teks dari pada 

penjumlahan unit kategori, dasar dari analisis wacana adalah interpretative yang  

mengandalkan interpretasi dan penafsiran peneliti.
75

 

Secara ringkas dan sederhana, teori wacana menjelaskan sebuah peristiwa  

terjadi seperti terbentuknya suatu kalimat atau pernyataan. Karena itulah ia 

dinamakan analisis wacana.
76

 

2. Kerangka Analisis Wacana 

Ada banyak model analisis wacana yang diperkenalkan para ahli. Model 

analisis wacana yang dipakai dalam penelitian wacana adalah model milik Van 

Dijk, hal ini dikarenakan Van Dijk mengolaborasi elemen-elemen wacana 

sehingga bisa didayagunakan dan dipakai secara praktis. Model yang dipakai oleh 

Van Dijk ini sering disebut sebagai “kognisi sosial”. Van Dijk membuat kerangka 

analisis wacana dan membaginya ke dalam tiga tingkatan: 

a. Super Mikro 

Super mikro merupakan makna umum dari suatu teks yang mudah 

dipahami dengan melihat topik suatu teks. Tema wacana ini bukan hanya isi,  

tetapi juga sisi dari suatu peristiwa. 
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b. Superstruktur 

Superstruktur adalah kerangka suatu teks, bagaimana struktur dan elemen 

wacana itu disusun dalam teks secara utuh. 

c. Struktur Mikro 

makna wacana yang dapat diamati dengan menganalisis kata, kalimat, 

proposisi, anak kalimat yang dipakai.
77

 

Van Dijk berpandangan bahwa teks itu dapat dianalisis dengan 

menggunakan kerangka tersebut. Untuk memperoleh gambaran dari kerangka 

diatas, berikut adalah penjelasan secara singkat: 

a. Tematik 

Kata tema sering disebut juga topik. Topik dari suatu wacana melainkan 

peranan penting menunjukan informasi atau inti pesan yangingin disampaikan 

oleh komunikator. Elemen tematik menunjukan gambaran umum dari suatu teks. 

Bisa juga disebut sebagai gagasan inti, ringkasan, atau yang utama dari teks. 

Topik menggambarkan apa yang ingin disampaikan atau diungkapkan oleh 

penulis.
78

 

Teks tidak hanya didefinisikan mencerminkan suatu pandangan tertentu 

atau topik tertentu, tetapi suatu pandangan umum yang koheren. Van Dijk 

menyebut hal ini sebagai koherensi global (global coherence), yakni bagian-

bagian teks yang saling mendukung satu sama lain untuk menggambarkan topik.
79
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b. Skematik 

Teks atau wacana umumnya mempunyai skema atau alur dari pendahuluan 

sampai akhir. Alur tersebut menunjukan bagaimana bagian-bagian dalam teks 

dapat disusun dan diurutkan sehingga membentuk satu kesatuan arti.
80

 

c. Sematik 

Semantik adalah disiplin ilmu bahasa yang menelaah makna satuan 

lingual, baik makna leksikal maupun makna gramatikal.
81

 Semantik dalam skema 

Van Dijk dikategorikan sebagai mana lokal, yakni makna yang muncul dari 

hubungan antar kalimat, hubungan antarproposisi yang membangun makna 

tertentu dalam suatu bangun teks. Semantik tidak hanya mendefinisikan bagian 

mana yang terpenting dari struktur wacana, tetapi juga yang mengiringi kearah 

sisi tertentu dalam sebuah teks yang mempunyai makna tersirat.  

Latar merupakan bagian berita yang dapat mempengaruhi arti yang ingin 

ditampilkan. Latar peristiwa itu dipakai untuk menyediakan latar belakang hendak 

kemana makna suatu teks itu dibawa.
82

 

Elemen wacana detail berhubungan dengan kontrol informasi yang 

ditampilkan seorang. Komunikator akan menampilkan secara berlebihan 

informasi yang menguntungkan dirinya atau citra yang baik.Sebaliknya, ia akan 

menampilkan informasi yang sedikit jika hal itu merugikan kedudukannya.
83
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Elemen maksud melihat informasi yang menguntungkan komunikator 

akan diuraikan secara eksplisit dan jelas. Sebaliknya, informasi yang merugikan 

akan diuraikan secara tersamar, implisit, dan tersembunyi.
84

 

d. Sinteksis 

Secara terminologi, kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani (sun = 

menempatkan), berarti menempatkan bersama-sama kata-katamenjadi kelompok 

atau kalimat. Dapat dikatakan bahwa sintaksis adalah bagian atau cabang dari 

ilmu bahasa yang membicarakan seluk beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase.
85

 

Koherensi adalah pertalian atau jalinan antar kata, atau kalimat dalam teks. 

Dua buah kalimat yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan 

sehingga tampak koheren. Sehingga fakta yang tidak berhubungan sekalipundapat 

menjadi berhubungan ketika seseorang menghubungkannya.
86

 

Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan cara 

berfikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Logika kausalitas ini bila diterjemahkan ke 

dalam bahasa menjadi susunan subjek (yang menerangkan) dan predikat (yang 

diterangkan).
87

 

Elemen kata ganti merupakan elemen untuk memanipulasi bahasa dengan 

menciptakan suatu komunitas imajinatif. Kata ganti merupakan alat yang dipakai 

oleh komunikator untuk menunjukkan dimana posisi seseorang dalam wacana. 
88
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e. Stilistik 

Pusat perhatian stilistika adalah style, yaitu cara yang digunakan seorang 

pembicara atau penulis untuk menyatakan maksud denganmenggunakan bahasa 

sebagai sarana. Apa yang disebut gaya bahasa itu sesungguhnya terdapat dalam 

segala ragam bahasa: ragam lisan, dan ragam tulisan, ragam sastra dan ragam non 

sastra, karena gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa dalam konteks 

tertentu oleh orang tertentu untuk maksud tertentu. Akan tetapi secara tradisional 

gaya bahasa selalu ditautkan dengan teks sastra, khususnya teks secara tertulis.
89

 

f. Retoris 

Strategi dalam level retoris disini adalah gaya yang diungkapkan ketika 

seseorang berbicara atau menulis. Retoris memiliki fungsi yang persuasif, dan  

berhubungan erat bagaimana pesan itu ingin disampaikan kepada khalayak.
90

 

3. Kognisi Sosial 

Analisis wacana tidak hanya membatasi perhatiannya pada struktur teks, 

tetapi juga bagaimana suatu teks di produksi. Van Dijk menawarkan suatu analisis 

yang disebut kognisi sosial.
91

 Dalam pandangan Van Dijk, analisis wacana tidak 

dibatasi hanya pada struktur teks, karena struktur wacana itu sendiri menunjukkan 

atau menandakan sejumlah makna, pendapat, dan ideologi. Untuk membongkar 

bagaimana makn tersembunyi dari teks, kita membutuhkan suatu analisis kognisi 

dan konteks sosial. Van dijk menegaskan pula bahwa hal ini didasari studi klasik 

sosiolinguistik, umumnya menghubungkan antara bahasa dan wacana disatu sisi 
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dengan masyarakat disisi lain. Antara stuktur yang sangat mikro berupa teks 

dengan struktur masyarakat yang besar. Untuk menghubungkan keduanya, maka 

Van Dijk memperkenalkan model kognisi sosial yang menghubungkan antara teks 

dan masyarakat.
92

 

Pendekatan kognitif didasarkan pada asumsi bahwa teks tidak mempunyai 

makna, tetapi makna itu diberikan oleh pemakai bahasa, atau lebih tepatnya 

proses kesadaran mental dari representasi kognisi dan strategi wartwawan dalam 

memproduksi suatu berita. Karena setiap teks pada dasarnya dihasilkan lewat 

kesadaran, pengetahuan, prasangka, atau pengetahuan tertentu atas suatu 

peristiwa. 

4. Konteks Sosial 

Menurut Van Dijk, wacana adalah bagian dari wacana yang berkembang 

dalam masyarakat, sehingga untuk meneliti teks perlu dilakukan analisis 

intertekstual dengan meneliti bagaimana wacana tentang suatu hal di produksi dan 

di konstruksi dalam masyarakat. Konteks sosial (social context) yaitu relasi sosial 

dan latar setting yang melengkapi hubungan antara pembicara (penutur) dengan 

pendengar.
93

 

D. Tinjauan Pustaka 

Ada beberapa tujuan pustaka yang telah ditemukan penulis tentang film 

dan dakwah bil-hal baik dalam karya buku maupun penulisan skripsi diantaranya. 
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Raden Intan Lampung, tahun 2017. Dengan judul skripsi “Dakwah Bil-Hal 

Dalam Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab R.A” penelitian ini 

membahas tentang dakwah bil-hal yang di lakukan dalam kepemimpinan Khalifah 

Umar Bin Khattab R.A. Sedangkan perbedaan tentang skripsi saya adalah saya 

membahas dakwah bil-hal yang terdapat di film india yaitu fillm Ishq 
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membahas tentang remaja islam dalam film-film realigi di masjid mukhlisin 
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membahas tentang film islam di india. 
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dakwah dalam penayangan suasana bulan Ramadhan di film animasi upun dan 

ipin. Sedangkan perbedaan tentang skripsi saya adalah membahas tentang pesan-
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Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, tahun 2019. Dngan judul skripsi “Analisis Wacana Pesan-Pesan 

Dakwah Dalam Film Ujian Semester Karya UKM Rumah Film KPI”. 

Peneliti ini membahas tentang analisis wacana dalam pesan dakwah di film ujian 

semester, karya UKM Rumah Film Kpi. Sedangkan perbedaan dengan skripsi 

saya adalah membahas tentang analisis wacana mengenai pesan dakwah bil-hal 

dalam film Ishq SubhanAllah. 
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