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ABSTRAK 

PERSEPSI REMAJA ISLAM MASJID TERHADAP FILM RELIGI 

(STUDI TERHADAP RISMA AL MUKHLISIN KELURAHAN KORPRI 

RAYA KECAMATAN SUKARAME BANDAR LAMPUNG) 

 

Oleh 

SEPTIYANA 

Film merupakan salah satu media dakwah berupa rekaman gambar pada film 

positif yang telah diprogram sedemikian rupa sehingga hasilnya sesuai dengan apa 

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

Beberapa hal dalam bidang seni media dapat dimanfaatkan sebgai sarana untuk 

melakukan kebaikan atau dakwah. Seni dan dakwah , lebih menempatkan  identitas 

seni dengan dakwah Islamiyah sebagai dua hal yang tak terpisahkan, hadir  secara 

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

Islamiyah mel;ui seni, seni lebih bersifat sebagai media. Alat perantara untuk 

mencapai tujuan dakwah, seni menjembatani proses dakwah Islamiyah. 

 Kondisi remaja Islam Masjid Al Mukhlisin tentang pemahaman agama 

mereka masih awam. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masih menempuh 

pendidikan SMP dan SLTA, dengan adanya aktivitas risma tersebut mereka jadikan 

sebagai sarana untuk menimba ilmu agama. Pertemuan rutin Risma AL Mukhlisin 

tersebut dilaksanakan pada Jumat malam hari pukul 19.30 bertempat di masjid Al 

Mukhlisin. Para anggota risma biasanya secara bergantian menyampaikan dakwah 

melalui ceramah secara bergantian, guna membuat para anggota risma belajar berani 

dalam berbicara di depan kahlayak ramai. Dan dalam menyampaikan materi tentang 

keagamaan sering kali Risma Al Mukhlisin mengadakan menonton bersama yang 

dalam hal ini dilakukan penulis, agar membuat metode dakwah yang tidak monoton 

dan membosankan. Dalam hal ini penulis memberikan suguhan film-film religi 

produksi UKM Rumah Film KPI, untuk mendapatkan responden tentang film 

tersebut keoada anggota Risma Al Mukhlisin. 

Yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah bagaimana persepsi anggota 

risma Al Mukhlisin terhadap film-film religi produksi UKM Rumah Film KPI dalam 

menyampaikan dakwah. Sedangkan ynag digunakan dalam teknik pengumpulan data 

adalah observasi dan interview sebagai alat pengumpul data utama, sedangkan 

dokumetasi sebagai alat pembantu dalam melengkapi data-data yang ada. Tahap akhir 

dalam menarik kesimpulan menggunakan metode analisis dan interpretasi. 

Dari hasil penelitian menurut data yang berhasil dihimpun bahwa persepsi 

remaja Islam Masjid Al Mukhlisin terhadap film-film religi produksi UKM Rumah 

Film KPI, anggota risma menilai bahwa dakwah melalui media film itu menarik, 

dismamping dapat mendengarkan suara disitu juga kita bisa melihat gambar, itu yang 

bisa membuat mereka cepat memahami isi dari pesan dakwah dalam film religi 
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tersebut, bahkan bisa mengundng inspirasi dan menambah semangat baru bagi yang 

melihatnya. Adanya sebuah film pendek religi ini akan menimbulkan tidak kebosanan 

dan tidak monoton dalam mendengarkan dakwah Islam . 

Kemudian persepsi anggota remaja Islam Masjid Al Mukhlisin terhadap film-

film religi produksi UKM Rumah Film KPI in, menilai bahwasanya hasil temuan 

penelitian menunjukan bahwa film-film religi produksi UKM Rumah Film KPI ini 

identik dengan sesuatu hal yang membuat orang ingin menontonnya berkali-kali, hal 

tersebut berupa hal-hal yang lucu dan menarik dalam film-film tersebit, baik dari segi 

makna ceritanya yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari yang sesuai 

dengan yang dikuti  dari film tersebut bersumber dari Al Quran dan Hadist, dari segi 

alur cerita nya yang flashback  membuat para risma yang menonton mencari dan 

memahami lebih dalam lagi bagaimana alur ceitanya sampai mereka bisa paham, dan 

dilihat dari aktor dan aktrisnya yang menurut mereka sangat menarik dari fisik dan 

kemampuan dalam berakting dengan totalitas. 
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MOTTO 

                           

         

Artinya : Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di  

 dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah      

mereka pelajaran, dan Katakanlah kepada mereka Perkataan yang berbekas  

pada jiwa mereka. (Q.S An-Nisa [4] : 63) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami makna yang 

terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan pengertian kata-kata 

yang terdapat dalam rumusan judul dan judul merupakan hal yang sangat penting dari 

karya ilmiah. Dengan demikian para pembaca betul-betul dapat memahami secara 

utuh dar makna dan permasalahan-permasalahan yang terkandung didalamnya. 

Adapun judul yang diajukan adalah : PERSEPSI REMAJA ISLAM MASJID AL 

MUKHLISIN TERHADAP FILM-FILM RELIGI PRODUKSI UKM 

FAKULTAS DAKWAH & ILMU KOMUNIKASI DI KELURAHAN KORPRI 

RAYA KEAMATAN SUKARAME BANDAR LAMPUNG. 

Persepsi adalah kemampuan untuk membedakaan, mengelompokan, 

memfokuskan
1
 Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkn pesan. 

Persepsi adalah memberikan makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli).
2
 Adapun 

Yang penulis maksud dengan persepsi disini adalah kemampuan untuk membedakan 

secara langsung dari seseorang untuk mengetahui beberapa hal melalui 

pancainderanya terhadap pesan yang terdapat dalam film-film religi produksi Unit 

                                                           
1
 Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi(Jakarta: Bulan Bintang, 1976) h.  41 

2
 Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosda , 1996) h. 51 
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Kegiatan Mahasiswa (UKM) Fakultas Rumah Film KPI , Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi .  

UKM Rumah Film KPI merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa di bidang 

perfilman yang berada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan 

Lampung. UKM Rumah Film KPI terbentuk sejak tahun 2013 yang pada saat itu 

masih menjadi sebuah komunitas film, dan diresmikan oleh Dekan Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi pada tanggal 18 Oktober 2014 menjadi sebuah Unit Kegiatan 

Mahasiswa. Kegiatan dari UKM ini tidak lain memproduksi film-film yang 

berlandasan Al qur‟an dan Hadist yang dikutip lalu dijadikan sebuah film religi 

dengan penuh makna/pesan yang baik .UKM Rumah Film KPI telah memproduksi 

beberapa film-film religi, hingga 10 film fiksi atau non fiksi  dan beberapa film 

dokumenter lainnya. Penulis akan memilih 3 film religi produksi UKM Rumah Film 

KPI antaranya berjudul “Bahagia Tanpa Syarat, Jangan Lewat 3 Hari, dan Perawan” 

yang akan menjadi bahan penelitian nya.
3
 

Film juga berisi pesan atau inti dari sebuah cerita yang ingin disampaikan 

kepada filmmaker (Da‟i / dai‟yah)  terhadap khalayak yang menonton (Mad‟u) film 

tersebut , sehingga apa yang mereka tangkap dalam sebuah film bisa diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari nya dengan baik. 

Film religi merupakan film yang berisikan tentang pengalaman spiritual, 

kebudayaan Islam, informasi seputar Islam dan sejarah peradaban Islam , film religi 

                                                           
33

 Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Iolmu Komunikasi IAIN Raden intan lampung Tahun 

2014 
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juga memuat content bertemakan tentang ajaran Islam dengan tujuan berdakwah dan 

menyampaikan informasi kepada penonton. 

 Seiring perkembangan tekhnologi banyak media yang digunakan untuk 

berdakwah salah satu nya ialah melalui Film. Film merupakan media komunikasi 

sosial yang terbentuk dari penggabungan dua indra, penglihatan dan pendengaran, 

yang mempunyai inti atau tema sebuah cerita yang banyak mengungkapkan realita 

sosial yang terjadi di sekitar lingkungan tempat dimana film itu sendiri tumbuh
4
 

Setiap orang yang menjalankan aktivitas dakwah, hendaknya memilih 

kepribadian yang baik sebagai seorang da‟i. Sebab menurut Hamka “Jayanya atau 

suksesnya suatau dakwah memang sangat bergantung kepada pribadi pembawa 

dakwah kemudian secara lazim disebut dari istilah da‟wahh memiliki arti harfiah 

sebagai ajakan, seruan, panggilan, dan undangan itu sendiri sedangkan orang yang 

mengajak kepada Islam sekarang lebih populer kita sebut da‟i.
5
  

Da‟i (pelaku dakwah) , seorang da‟i dimaksudkan dalam karya ini adalah 

Filmmaker dan Mad‟u (audience) atau orang yang menerima pesan dakwah atau 

dalam hal ini orang-orang  yang menonton sebuah film yang berisikan tema, inti 

cerita atau pesan. Berbgai macam mad‟u seperti bapak-bapak, ibu-ibu, remaja dan 

bahkan anak-anak.  

Remaja dalam Bahasa Latin adolensence yang berarti tumbuh atau tumbuh 

menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang 

                                                           
4
 Misbach Yusa Biran, Sejarah Film,(Jakarta: Pustaka Jaya 2009) h.81 

5
 Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strayegi Dakwah Islam, (Surabaya: Al Ikhlas, 1983), h.34 
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mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik .
6
 Dalam penelitian ini 

yang menjadi objek studi (riset) adalah remaja Islam Masjid Al Mukhlisin di 

Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Remaja masjid 

adalah perkumpulan pemuda masjid yang melakukan aktivitas sosial dan ibadah di 

lingkungan suatu masjid. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud jduul 

seara keseluruhan adalah suatu penelitian lapangan yang menggambarkan tentang 

pengembangan metode dakwah . Untuk mengetahui tingkat kegiatan persepsi remaja 

Islam Masjid Al Mukhlisin mengenai film religi produksi UKM Rumah Film KPI 

A. Alasan Memilih Judul 

Judul adalah suatu hal yang sangat penting, karena judul merupakan cerminan 

dari apa yang akan diuraikan serta merupakan patokan dari pada karangan ilmiah. 

Adapun alasan memilih judul penelitian ini adalah sebagai berikut ini : 

1. Alasan Objektif 

a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada 

percepatan penyebaran pesan atau informasi. Salah satunya film 

sebagai media nya. Film merupakan hasil proses kreatif para sineas 

yang memadukan berbagai unsur seperti gagasan, norma, tingkah laku 

manusia, pandangan hidup dan lain-lain. Hampir setiap orang 

menyukai film, khususnya di kalangan remaja . Remaja merupakan 

masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Dimana mereka 

                                                           
6
 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum,(Bandung: Andi Yogyakarta, 2004), h.56 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemuda&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibadah
https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid
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memliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi dengan hal yang baru dan 

menarik.  

b. Dakwah merupakan fenomena keagamaan yang dijadikan amal saleh, 

juga bertujuan untuk menciptakan manusia yang beramal saleh pula. 

Dalam pelaksanaan dakwah , mereka yang menjadi penerima atau 

pemberi dakwah dapat bersifat individu, kelompok, masa dan publik. 

Karakteristik penerima dakwah itu sendiri berkaitan erat dengan 

metode (thariqah) dan media (wasilah) dakwah yang digunakan serta 

efek yang ditimbulkan.  

c. Dengan perkembangan kebudayaan masyarakat yang terus berubah, 

menuntut inovasi media dakwah salah satunya melalui media film. 

2. Alasan Subjektif 

a. Pokok bahasan ini sesuai dengan ilmu yang penulis pelajari di 

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi. 

b. Refrensi yang mendukung dalam penelitian lapangan ini banyak 

tersedial. Sehingga penelitian ini dapat dilakukan selain data-data t 

dari lapangan mudah didapat. 

B. Latar Belakang  

Islam sebagai agama yang universal sangat memerhatiakn manusia sebagai 

individu, karena individu merupakan dasar bagi terciptanya masyarakat yang 

sejahtera, makmur, berkeadilan dan damai. Suatu masyarakat tidak akan sejahtera jika 
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tidak ditanamkan sedini mungkin makna dari nilai-nilai kekedamaian, keadilan dan 

kesejahteraan kepada setiap individu dari masyarakat, karena masyrakat pada hakikat 

nya adalah komunitas yang terdiri dari individu-individu yang hidup di suatu daerah 

yang emmpunyai keinginan dan tujuan yang sama untuk saling dapat memenuhi 

kebutuhan dan dianggapo sebagi makhluk sosial. 
7
 

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

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

membela sesuatu, perbuatan atau perkataan untuk menarik manusia kepada sesuatu 

dan memohon dan meminta.
8
 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 

muslimin dan muslimat .
9
 

Dakwah menurut Abdul Aziz sebagaimana dikutip Muttaqin EZ dakwah 

merupakan kewajiban dan tanggung jawab umat Islam dalam menyebarkan 

ajaran-ajaran Islam yang sebagaimana termuat dalam Al-Quran dan Hadits 

yang bertujuan kepada „Amr ma‟ruf wa nahi munkar, yakni menyeru kepada 

kebaikan dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan 

kemungkaran dengan meninggalkan segala larangan Allah.
10

 Islam sebagai 

agama disebut agama dakwah, maksudnya adalah agama yang disebarluaskan 

dengan cara damai, tidak dengan cara kekerasan. Islam menghendaki tatanan 

masyarakat yang ideal bagi akidah, ibadah, maupun akhlaknya, akan tetapi 

dalam sejarah kemanusiaan masyarakat belum pernah terwujud secara utuh, 

oleh karena itulah dakwah selalu diperlakukan untuk meningkatkan kualitas 

spiritual manusia secara perorangan maupun masyarakat.
11

 

                                                           
7
 W.A. Gerungan, Psikologi Sosial,(Bandung: Kharisma Putra Utama,2003), h.24 

8
 Abdul Aziz, Islah al-Wakhudu al-Diniy (Mesir: Attiqarah al-Kubra, 1999), h.26 

9
  Ibid, hlm 26 

10
Muttaqin, E.Z. 1982. Peranan Dakwah Dalam Pembangunan Manusia. (Surabaya : Bina Ilmu,1997) 

h.56  
11

 Ibid, h. 56 
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Dalam pandangan Ibnu Taimyah, sebagaimana dikutip Ahmad dan Ghalsway 

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

Nya dan pada ajaran yang dibawa para utusan-Nya, membenarkan berita yang mereka 

sampaikan, dan menataati perintah-Nya. Hal itu mencakup ajakan untuk 

mengucapkan dua kalimat syahadat, mendiirkan shalat, menunaikan zakat, dan 

melaksanakan ibadah haji.
12

 Juga mencakup ajakan untuk beriman kepada malaikat-

Nya, para utusan-Nya, hari kebangkitan, dan beriman kepada qadha dan qadar-Nya 

yang baik maupun yang buruk. Serta ajakan untuk beriman kepada-Nya seolah0olah 

melihat-Nya
13

 

Hal ini berdasarkan Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125 

ا

Artinya:  ”Serulah (manusia) kepada jlan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang 

siapa
14

 yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS.An-Nahl 125) 

                                                           
12

 Ahmad dan Ghalwusy, Al Da’wah Al Islamiyah, (Kairo: Dar Al Kitab Al Mishr. 1987) h.157 
13

  Ibid, h. 157 
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 Dakwah bersifat persuasif, artinya selalu berusaha memengaruhi manusia 

untuk menjalankan agama sesuai dengan kesadaran an kemauannya sendiri. Kita 

tidak diperkenankan memaksa orang lain  (koersif) untuk mengikuti keyakinan kita .  

 Di Era Globalisasi, dakwah mempunyai tantangan yang besar terutama sejak 

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

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

dalam peekembangan 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 pula. 

 Pada hakikatnya media adalah sesuatu yang merupakan saluran dengan mana 

seseorang menyatakan gagasan, isi jiwa atau kesadarannya. Dengan kata lain media, 

dalam kehidupam bermasyarakat.
15

adalah alat untuk menyalurkan gagasan 

manusia.Berdakwah melalui media merupakan kajian salah satu unsur dakwah yaitu 

media dakwah. Dimana media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

ke penerima pesan.
16

 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 

                                                           
15

 Anwar Arifin, Dakwah Kontemporer, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011) h 89 
16

Jalaludin Rahmat,Op.Cit, h.51 
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sangatlah sederhana yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang 

diinginkan atau tidak. 

 Film sebagai alat untuk mendukung aktivitas dakwah merupakan salah satu 

cara yang efektif dan efisien dalam penyampaian nilai-nilai Islami kepada 

masyarakat.  Mengembangkan metode melalui Film ini merupakan media yang 

mudah dimasuki pesan-pesan dakwah, sehingga mudah pula diterima pendengarnya 

atau peminat seni itu sendiri terutama pada lingkungan remaja.
17

 

Remaja merupakan manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja 

manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. 

Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja 

yang berjalan antara umur 11 tahun sampai 21 tahun
 18

 

 Di zaman modern ini banyak sekali remaja mengangap bahwasanya 

berdakwah itu hanya di depan mimbar saja yang disampaikan hanya melalui sebuah 

cearamah yang terdiri dari seorang da‟i dan beberapa mad‟u . Padahal banyak media 

dakwah yang dapat kita gunakan agar lebih bisa memahai isi pesan yang ada didalam 

dakwah iutu sendiri. Apalagi remaja zaman modernisasi ini sudah berkurangnya 

untuk mendengarkan dakwah melalui sebuah ceramah padahal ilmu spiritual dan 

rohani itu sangat penting dalam menjalankan kehidupan . 

                                                           
17

 Bimo Walgito, Op.Cit, h.34 
18

Definisi Remaja (On-line) tersedia di :  https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja, diakses pada tanggal 20 

Desember 2016 

https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Tahun
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Anak-anak
https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja
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Dalam proses dakwah banyak media yang digunakan, namun media tersebut 

dalam penggunaanya haruslah disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang 

dihadapi.
19

 Jika ditelusuri lebih lanjut, maka media dakwah yang digunakan dalam 

aktivitas oleh pendakwah dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perkemnbangan 

sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.
20

Dengan berkembangnya 

tekhnologi, informasi dan komunikasi, seharyusnya 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 satu nya ialah melalui Film . 

Film adalah media komunikasi 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, baik itu pesan pendidikan, hiburan dan 

informasi. Pesan dalam film adalah menggunakan mekanisme lambang – 

lambang yang ada pada pikiran manusia berupa isi pesan, suara, perkataan, 

percakapan dan sebagainya.
21

 

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

karena dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang pemanfaatan media tersebut 

cukup efektif, sebagaimana kita ketahui pada saat sekarang ini perfilman Indonesia 

semakin maju dan berkembang disertai dengan sangat antusiasnya animo masyarakat 

dalam menikmati produksi film negrinya sendiri dan juga antusiasnya para sineas 

                                                           
19

 Acep Ariffudin, Pengembangan Metode Dakwah, (Jakarta:Raja wali  Pers, 2012) h.54 
20

 Ibid h.54 
21

 Marselli Sumarno,Msn.Job Description(Pekerja Film),(Jakarta: FFTV-IKJ Cikini Raya 

73,2008),h.73 
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muda dalam menggarap suatu film.
22

 Maka dengan ini film yang dijadikan sebagai 

media dakwah cukup efektif dalam menyebarkan pesan-pesan agama kepada 

masyarakat. Dengan memberikan kisah atau cerita yang dikemas dengan ringan, yang 

tidak kaku, menghibur dan disesuaikan dengan keadaan kehidupan sosial masyarakat 

yang sedang terjadi sekarang ini. Tanpa melupakan memberikan motivasi dengan 

memberikan pesan-pesan agama menurut kaidah-kaidah Islam, sehingga masyarakat 

tidak kewalahan dan tidak jenuh dalam menerima isi pesan dari cerita film tersebut 

dan dapat menarik perhatian penonton dalam mempelajari isi dakwah tersebut.
23

 

 Dari uraian yang telah dijelaskan diatas membuat penulis menjadi merasa 

tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul “PERSEPSI REMAJA ISLAM 

MASJID AL MUKHLISIN TERHADAP FILM-FILM RELIGI PRODUKSI 

UKM FAKULTAS DAKWAH & ILMU KOMUNIKASI DI KELURAHAN 

KORPRI RAYA KEAMATAN SUKARAME BANDAR LAMPUNG.” . tentang 

pengembangan dakwah yang memalui film ini . Disini penulis akan membahas secara 

mendalam apa dan bagaiman pengembangan metode dakwah melaui film ini 

kaitannya dengan media dakwah bagi Risma Al Mukhlisin Kelurahan Korpri Raya 

Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. 

 

                                                           
22

 Ibid, h.67 
23

 Goenawan Mohamad, “Film Indonesia: Catatan Tahun 1974”, Seks, Sastra, Kita  (Jakarta, 1981) h. 

7 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana persepsi remaja Islam Masjid Al Mukhlisin terhadap 3 film 

religi produksi UKM Rumah Film KPI ? 

2. Bagaimana persepsi remaja Islam Masjid Al Mukhlisin terhadap 

penggunaan media dakwah melalui film religi di Kelurahan Korpri Jaya 

Kecamatan Sukarame Bandar Lampung ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui persepsi para remaja Islam Masjid Al Mukhlisin  

terhadap penggunaan media dakwah melalui film di Kelurahan Korpri 

Raya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung . 

E. Metode Penelitian 

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara 

kerja (sistematis) untuk memahami sesuatu subjek atau objek penelitian, sebagai 

upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah dan termasuk keabsahannya.
24

 Untuk mendapatkan data yang diinginkan, 

agar dapat mendukung kesempurnaan penelitian ini, penulis menggunakan 

metode sebagai berikut : 

 

 

                                                           
24

 Rosady Ruslan, Metodelogi Penelitian, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h. 24 
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1. Pendekatan Penelitian 

Menurut Jonh W. Cresswell, sebagaimana yang dikutip Rosady Ruslan 

“ada tiga pendekatan penelitian yaitu pendekatan penelitian ,Kualitatif, 

Kuantitatif dan Mix Metode (mengasosiasikan bentuk kuakitatif dan 

kuantitatif). 
25

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

penelitian Kualitatif. Penelitian yaitu jenis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur 

statistik atau cara kuantitatifikasi lainnya.
26

 

Menurut Rosady Ruslan penelitian kualtatif adalah penelitian yang 

tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses 

penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang 

akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitiian 

yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam 

mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.
27

  

Penelitian kualitatif ini dapat dipergunakan untuk penelitian kehidupan 

masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi,  peristiwa tertentu, 

pergerakan-pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan dalama 

kekeluargaan
28

  

                                                           
25

 Ibid, h.213 
26

 Ibid, h.213 
27

 Ibid, h.214 
28

 Ibid, h.215 
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Dalam hal ini, penulis dalam mengumpulkan data langsung ke lokasi 

penelitian yaitu pada kalangan remaja Islam Masjid Al Mukhlisin Kelurahan 

Korpri Raya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Penulis mengumpulkan 

data dengan mendapatkan dari berbagai sumber, penulis menganalisis tulisan-

tulisan dokumen, dan penemuan lapangan, penulis membuat berkas primer 

dan sekunder jika relevan dengan wawancara, maka bisa untuk melengkapi 

dokumentasi dari penelitiannya. 

2. Desain Penelitian 

Desain Penelitian menurut Lincoln dan Guba, sebagaimana dikutip 

dari Meleong Lexy “mendefinisikan rancangan penelitian sebagi usaha 

merencanakan kemungkinan-kemungkinan tertentu secara luas tanpa 

menunjukkan secara pasti apa yang akan dikerjakan dalam hubungan dengan 

unsur masing-masing”
29 

Penelitian ini bersifat kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar 

dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Sementara penelitian 

ini deskriptif analisis yaitu berupa mendeskripsikan atau menggambarkan 

masalah secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat 

populasi tertentu
30

 Kasus yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah 

tentang persepsi remaja Islam Masjid Al Mukhlisin di Kelurahan Korpri Raya 

                                                           
29

 Meleong, Lexy J , Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Roesdakarya, 
2004), h.143 
30

 Usman Rianse,  Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.30 
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Kecamatan Sukarame Bandar Lampung terhadap film religi produksi UKM 

Rumah Film KPI. 

a. Subjek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah remaja masjid 

di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Dalam 

penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu. 

Sampel penelitian ini ditetapkan dengan carpurposive sampling yaitu 

segenap anggota sampel yang akan di interview terlebih dahulu dengan 

kriteria yaitu : 

1. Remaja awal yang berumur 12- 25 Tahun. 

2. Remaja yang aktif mengaji di RISMA Masjid Al Mukhlisin di Kelurahan 

Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. 

Berdasarkan kriteria tersebut penulis menentukan sampel untuk mewakili 

remaja di Risma Al Mukhlisin Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame 

Bandar Lampung. Dari populasi sebanyak 30 remaja, penulis menentukan 10 

remaja yang dijadikan subject penelitian. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memudahkan dalam mengambil data lapangan penulis 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 
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a. Metode Interview (Wawancara) 

Interview atau wawancara merupakan percakapan yang diarahkan 

pada masalah tertentu, kegiatan ini merupakan proses tanya jawab secara lisan 

dari dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik (langsung).Oleh 

karena itu hasil wawancara ditentukan oleh pewawancara, responden, 

pertanyaan dan situasi wawamcara.
31

 Dalam penelitian ini peneliti 

mewawancarai beberapa orang mahasiwa mengenai dakwah melalui film pada 

kalangan remaja di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Bandar 

Lampung.  

b. Metode Observasi 

Observasi ialah metode pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung dan peninjauan secara cermat dan langsung. Dalam hal ini peneliti 

dengan berpedoman kepada design penelitian perlu mengunjungi lokasi 

penelitian untuk mengamati secara langsung berbagai hal atau kondisi yang 

ada dilapangan. 
32

 Dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana 

persepsi remaja terhadap penggunan media dakwah melaluii film di 

Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. 

 

 

                                                           
31

 Kartini Kartoino, Pengantar Metodelogi Riset, (Bandung: Mundur Maju, 1996),h.32 
32

 Ahsanuddin Mudi, Profesional Sosiologi,(Jakarat: Mediatama,2004),h.44 
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c. Metode Diskusi Kelompok Tearah (Focus Group Discussion / FGD) 

Diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion adalah suatu 

proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik 

melalui diskusi kelompok
33

. Menurut Hening dan Columbia diskusi kelompok 

terarah adalah wawancara dari sekelompok kecil orang yang dipimpin oleh 

seorang narasumber atau moderator yang secara halus mendorong peserta 

untuk berani berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap 

penting. 

d. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui 

peningkatan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-

buku tentang pendapat,  teori dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian.
34

 Metode ini penulis gunakan untuk 

menggali data mengenai monografi Kelurahan Korpi Raya Kecamatan 

Sukarame dan Risma Al Mukhlisin. 

e. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini lebh bersifat deskriptif kualitatif, 

yaitu setelah data di kalsifikasikan sesuai aspek data yang terkumpul lalu 

                                                           
33

 http://penelitianpasar.blogspot.co.id/2012/11/apa-itu-diskusi-kelompok-terarah-
atau.html 
34

 Handari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 

1998) cet.8 h.63 
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diinterprestasikan seara logis.
35

 Dengan demikian akan tergambar sejauh 

manakah alat komunikasi dalam pengembangan metode dakwah, dengan 

melihat data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawanara, setelah itu 

dianalisis yang kemudian disusun dalam lapotran penelitian. 

Analisis data ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan yaitu : 

1. Reduksi Data  

“setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih 

data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah 

untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan 

menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang 

hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan 

data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja 

yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah  

penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan 

membuang yang tidak penting,serta mengorganisasikan data, sehingga 

memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.” 
36

 

2. Penyajian Data 

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisi adalah penyajian data. 

Penyajian-penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matriks, grafik, 

jaringan dan bagan. Semua dirananag guna menggabungkan informasi yang 

tersusun dalam suatu bentuk  yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian, 

                                                           
35

 Rosady Ruslan, Op.Cit, h.78 
36

 http://expresisastra.blogspot.co.id/2016/06/model-model-analisis-data.html 
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oenukis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah 

menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis. 

3. Menarik Kesimpulan 

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai 

pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-

kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode 

pencarian ulang yang digunakan, dan kecakapan peneliti. Kesimpulan-

kesimpulan juga severifikasi selama penelitian berlangsung. Makna dari 

data diuji kebenaranya, kekokohannya dan kecocokannya, yakni yang 

merupakan keasliannya. Jika tidak demikian  , yang kita miliki adalah 

tidak jelas kebenarannya.
37

 

F. Tinjauan Pustaka  

Pertama, Faisol Hidayat Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, Tahun 2013. Judul Skripsi “Pesan Dakwah dalam Film Tanda 

Tanya (?)”. Dalam skripsi ini ingin memaparkan adan menganalisis tentang 

film “Tanda Tanya” dari segi ide cerita maupun teknik penyampaian pesan 

dakwah nya dalam film tersebut dari scene pertma hingga akhir.
38

 

Kedua, Yusli AK Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Universitas Islam Negeri Syarif Haidayatullah Jakarta, Tahun 2011. Judul 

Skripsi “Analisis Wacana dalam Film Jakarta Magribh” . Dalam skripsi ini 

                                                           
37

 Mattew B. Miles, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), h. 16 
38

 Faisol Hidayat, Pesan Dakwah Dalam Film Tanda Tanya (?), Jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013, h.12 
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penulis memparkan cerita dari film jakarta Magribh dengannmengunakan 

analisi wacana .
39

 

Ketiga, Monica Juniasari Jurusan Komunikasi dan penyiaran Islam 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIAN Raden Intan Lampung, tahun 

2015. Judul Skripsi “Pesan dawkah dalam Film “Assalamualaikum Beijing”. 

Dalam skripsi penulis ini , penulis ingin memaparkan tentang cerita film 

Assalamualikum Beijing dari lebih terlihat dari genre film drama romance 

yang bernuansa Islami nya , dimana di dalam nya terdapat pesan dakwahnya 

.
40
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BAB II 

PERSEPSI  REMAJA ISLAM DAN FILM RELIGI 

A. Persepsi  

1. Pengertian Persepsi  

Persepsi merupakan  proses dimana individu memilih, mengorganisasi dan 

menginterpretasi apa yang dibayangkan tentang dunia di sekelilingnya.
1
 Persepsi 

dalam kamus diartikan sebagai proses pemahaman ataupun pemberian makna atas 

suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus diperoleh dari proses penginderaan 

terhadap objek,  peristiwa atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya 

diproses oleh otak.
2
 

Sedangkan di dalam buku pengantar umum psikologi, persepsi yaitu 

kemampuan untuk membedakan, mengelompokan, dan memfokuskan.
3
 Persepsi 

berasal dari bahasa Inggris yaitu “perception, apabila diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia  persepsi mengandung beberapa arti tanggapan. Tanggapan 

tersebut dapat diartikan “pesan” yang tinggal pada seseorang setelah melakukan 

pengamatan . 

 

                                                           
1
 Alo Liliweri M.S, Komunikasi serba Ada dan Serba Makna Ed 1, Cetakan ke-1 (Jakarta : 

Kencana, 2011) h. 153 

2
Khaerul Umam, Perilaku Organisasi (Bandung : Pustaka Setia, 2010 ) h. 67 

3
Sarlito Wirawan dan Sarwono , Pengantar Umum Psikologi , (Jakarta: Bulan Bintang, 1976 ) 
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Pendapat di atas menyatkan bahwa persepsi dapat diartikan sebagai 

tanggapan atau pesan yang diterima seseorang setelah melakukan pengamatan 

terhadap suatu objek  

Pada saat memberikan suatu tanggapan tetentu pada suatu objek, tentu 

adanya suatu proses mempersepsi terlebih dahulu, sebagaimana Bimo 

Walgito menyatakan :Persepsi merupakan suatu proses yang didahului 

oleh penginderaan Penginderaan adalah merupakan suatu proses 

diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. 

Namun proses tersebut tidak berhenti disitu saja , pada umumnya stimulus 

tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf dan 

proses selanutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi 

tidak dapat lepas dari proses penginderaan dan proses penginderaan 

merupakan proses  yang mendahului terjadinya persepsi. Proses 

penginderaan terjadi setiap saat, yaitu pada waktu individu menerima 

stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera. Alat indera 

merupakan penghubung antara individu, dengan dunia luarnya.
4
 

Stimulus yang mengenai individu kemudian diorganisasikan, 

diinterpretasikan, sehingga individu menyadari tentang apa yang diinderanya itu. 

Proses inilah yang dimaksud dengan persepsi. Jadi stimulus diterima oleh alat 

indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang diindera tersebut menjadi 

sesuatu yang berarti setelah diorganisasiakan dan diinterpretasikan.
5
 

Dengan persepsi  individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang 

keadaan  lingkungan yang ada disekitarnya, apa yang dilihat  dan juga tentang diri 

individu yang bersangkutan. Persepsi itu akan terjadi apabila adanya rangsangan 

dari luar diri individu seperti informasi, kejadian dan lain-lain. 
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Menurut Joseph A. Devito yang dikutip oleh Faizah Muchsin 

menegmukan persepsi adalah “proses dimana kita menjadi sadar akan 

abjek atau peristiwa dalam lingkungan melalui ragam indera kita, 

penglihatan, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Persepsi juga tentang 

pengalaman objek, peristiwa-peristiwa dan hubungan yang diperoleh 

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan serta memberi 

makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru.
6
 

Senada dengan pendapat d iatas, Desirato dalam buku Jalaludin Rahmat 

mendefinisikan bahwa “persepsi itu merupakan pengalaman terhadap objek, 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menuyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan”. Persepsi ialah memberikan makna pada 

stimuli inderawi (sensory stimuli). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. 

Stimuli adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu , menafsirkan 

makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, 

ekspektasi, motivasi dan memori
7
 

Kemudian Ahmad Mubarok mengatakan persepsi adalah proses memberi 

makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Dan 

pengamatn secara global disertai kesadaran, sedang objek dan subjeknya belum 

berbeda satu dari yang lainnya
8
 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi 

merupakan proses informasi yang berasal dari pengalamn dan peristiwa yang 

terjadi pada masa lampau. Dengan kata lain, persepsi dapat diartikan sebagai 

                                                           
6
Faizah Muhchsin, Psikologi Dakwah, Cet 3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012) h. 151 

7
Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
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8
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proses informasi yang terjadi melalui alat-alat indera berdasarkan pada 

pengalaman pada masa lampau. Dan juga pengalaman pada objek yang 

disimpulkan dan diberikan makna kemudian ditafsirkan berdasarkan pada stimuli 

dari lingkungan. 

Jadi, dapat dipahami bahwa persepsi adalah suatu pesan atau tanggapan 

yang diperoleh seseorang setelah mengadakan pengamatan langsung terhadap apa 

yang disampaikan. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Persepsi kita keliru bisa berbeda-beda karena dipengaruhi oleh 

berbagai faktor personal, sitiasional, fungsional dan struktural. Diantara faktor 

yang besar pengaruhnya dalam mempersepsi sesuatu adalah perhatian, konsep 

fungsional dan konsep struktural. Persepsi yang dilakukan masing-masing 

individu tentunya berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai 

faktor.
9
 

Cara kita mempersepsikan situasi sekarang tidak bisa terlepas dari 

adanya pengalaman sensoris terdahulu. Kalau pengalaman terdahulu 

itu sering muncul, maka reaksi kita selalu menjadi kebiasaan secara 

ilmiah benar mengingat respon-respon perceptual yang ditunjukannya. 

Mungkin sembilan puluh persen dar pengalaman-pengalaman sensoris 

kita sehari-hari dipersepsikan dengan kebiasaan yang didasarkan pada 

pengalaman terdahulu yang diulang-ulang.
10
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Oleh karena itu apa yang kita persepsikan pada suatu waktu tertentu 

akan tergantung bukan saja stimulusnya sendiri, tetapi juga pada latar 

belakang beradanya stimulus itu. Seperti pengalaman sensoris kita yang 

terdahulu, perasaan kita pada waktu itu, prasangka-prasangka, keinginan-

keinginan, sikap dan tujuan. Kalau di satu pihak proses kognitif saling 

berkaitan satu sama lain. 

Kita akan mulai dengan persepsi dianggap sebagai pertemuan antara 

kognisi dan kenyataan-kenyataan dan juga dianggap sebagai sumber utama 

dari aktivitas kognitif.
11

 

Berikut ini dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi 

seseorang menurut para ahli mengemukakan bahwa ada tiga faktor penting 

yang mempengaruhi persepsi yaitu pengetahuan (knowledge), harapan, 

(expectations), dan penilaian (evaluation).
12

 

Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi persepsi secara umum 

pada seseorang. Faktor tersebut adalah karakteristik individu, 

kebutuhan dan faktor situasi. Ada tiga faktor yang mempengaruhi 

persepsi terhadap orang lain yaitu keadaan stimulus dari orang yang 

dipersepsi, situasi sosial tempat mana stimulus berada, dan keadaan 

atau karakteristik dari orang yang mempersepsi.
13

 

Keadaan orang yang mempersepsi dipengaruhi oleh harapan dan 

penilaian terhadap stimulus. Seseorang apabila memiliki harapan dan 

penilaian yang baik terhadap situasi tertentu, demikian sebaliknya. Pandangan 

                                                           
11

Davidoff Linda, Psikologi Suatau Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 1988) h. 248 
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manusia dalam mempersepsi sesuatu sesuai dengan pengalaman dan harapan 

yang ada pada dirinya, sehingga persepsi seseorang terhadap sesuatu dapat 

bersifat efektif dan berubah. 

Sedangkan menurut Krech dan Crutch Field sebagaimana dikutip oleh 

Jalaludin Rakhmat empat faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu : 

a. Kebutuhan : salah satu dorongan kejiwaan yang mendorong 

manusia untuk melakukan suatu tindakan, misalnya rangsangan, 

keinginan, tuntutan dan cita-cita.  

b. Kesiapan mental : kesanggupan atau penyesuaian sosial atau 

keduanya sekaligus untuk menciptakan hubungan-hubungan sosial 

yang berhasil.
14

 

 

3. Proses Terjadinya Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses 

diterimanya stimulus melalui pancaindera, lalu stimulus tersebut diteruskan 

dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. 
15

 

Dari segi psikologis, dikatakan bahwa tingkah laku seseorang 

merupakan fungsi dari craa dia memandang. Dalam proses persepsi, 

terdapat tiga komponen :  

a. Seleksi adalah proses penyaringan ioleh indera terhadap 

rangsangan dari luar. 

b. Interpretasi yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga 

mempunyai arti bagi seseorang, interpretasi juga dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, seperti pengalmaan masa lalu, motivasi, 

kepribadian dan kecemasan. 

c. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk 

tingkah laku sebagai reaksi. Jadi proses persepsi adalah melakukan 

seleksi, interpretasi, dam pembulatan terhadapan informasi yang 

sampai.
16
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Proses terjadinya persepsi apabila informasi yang datang dari luar diri 

individu melalui panca indera, seperti : mata, telinga, lidah, dan kulit. 

Kemudian rangsangan diterima, lalu diinterpretasikan, setelah itu baru 

dilakukan proses penyadaran oleh individu tersebut. Setiap individu 

mempunyai pengalaman dan latar belakang yang berbeda-beda terhadap 

rangsangan yang diterimanya, sehingga hasil persepsinya juga berbeda.  

Bila yang dipersepsinya dirinya sendiri objek persepaai, inilah yang 

disebut persepsi diri (self perception). Karena dalam persepsi itu merupakan 

aktivitas yang integrated, maka seluruh apa yang ada dalamm diri individu 

seperti aspek lain yang ada dalam diri individu akan ikut berperan dalam 

persepsi tersebut.
17

 

A. Film Religi 

1. Pengertian Film Religi 

Film merupakan salah satu media dakwah berupa rekaman gambar 

pada film positif yang telah diprogram sedemikian rupa sehingga hasilnya 

sesuai dengan apa yang telah  diprogramkan. Film dimaksud adalah media 

informasi melalui film suara. Beberapa hal dalam bidang seni media dapat 

dimanfaatkan sebgai sarana untuk melakukan kebaikan atau dakwah. Seni 

dan dakwah , lebih menempatkan  identitas seni dengan dakwah Islamiyah 

sebagai dua hal yang tak terpisahkan, hadir  secara utuh, bahkan salah satu 
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menjembatani yang lainnya. Adapun dalam dakwah Islamiyah mel;ui seni, 

seni lebih bersifat sebagai media. Alat perantara untuk mencapai tujuan 

dakwah, seni menjembatani proses dakwah Islamiyah. 

Berbagai kesenia, sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk 

menyebarluaskan pesan-pesan dakwah Islam. Musik, sandiwara, wayang 

kulit, teater, sastra puisi, novel, bahkan film dan sinetron adalah seni yang 

bisa digunakan sebagai media dakwah.
18

 

Film banyak sekali pengertian yang masing-masing artinya dapat 

dijabarkan secara luas. Film merupakan media komunikasi sosial 

terbentuk dari penggabungan dua indera, penglihatan dan penginderaan, 

yang mempunyai inti atau tema cerita yang banyak mengungkapkan 

realita sosial yang terjadi di sekitar lingkungan tempat dimana film itu 

sendiri tumbuh.  

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

seing disebut „sinema‟, Gambar hidup adalah bentuk seni, bentuk popular 

dari hiburan, dan juga bisnis. Film dihasilakn dengan rekaman dari orang 

dan benda (termasuk fantasi dan figure palsu) dengan kamera, dan atau 

oleh animasi. 
19

 

Film sendiri dapat juga berarti sebuah industri, yang mengutamakan 

eksistensi dan ketertarikan cerita yang dapat mengajak banyak orang 
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terlibat. Film merupakan media komunikai yang ampuh, bukan saja untuk 

hiburan, tetapi juga untuk penerangan dan pendidikan. 

2. Jenis-Jenis Film 

a. Film Non Fiksi 

Sebagai contoh, untuk film non fiksi adalah film dokumenter yang 

menjelaskan tentang dokumentasi sebuah kejadian alam, flora, fauna maupun 

manusia. 

b. Film Dokumenter (Documentary Films) 

Dokumenter adalah sebutan yang diberikan untuk film pertama karya 

Lumiere bersaudara yang berkisah tentang perjalanan (travelogues) 

yang dibuat sekitar tahun 1890-an. Tiga puluh enam tahun kemudian, 

kata „dokumenter‟ kembali digunakan oleh pembuat film dan kritikus 

film asal Inggris John Grierson untuk film Moana (1926) karya Robert 

Flaherty. Grierson berpendapat dokumenter merupakan cara kreatif 

merepresentasikan realitas (Susan Hayward, Key Concept in Cinema 

Studies, 1996, hal 72). Sekalipun Grierson mendapat tentangan dari 

berbagai pihak, pendapatnya tetap relevan sampai saat ini. Film 

dokumenter menyajikan realita melalui berbagai cara dan dibuat untuk 

berbagai macam tujuan. Namun harus diakui, film dokumenter tak 

pernah lepas dari tujuan penyebaran informasi, pendidikan, dan 

propaganda bagi orang atau kelompok tertentu. Seiring dengan 

perjalanan waktu, muncul berbagai jenis aliran dari film documenter 

misalnya dokudrama (docudrama).
20
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c.  Film Fiksi 

Sedangkan untuk kelompok fiksi, dalam dunia perfileman kita 

mengenal jenis-jenis film yang berupa drama, suspence atau action, 

science fiction, horror dan film musikal.
21

 

3. Genre Film 

a. Action 

Memiliki energi yang tinggi, cenderung memiliki budget dan 

stunt-stunt besar, biasanya memiliki pengejaran, penyelamatan, 

perkelahian, dan sebuah krisis. Motionnya non stop, memiliki pacing yang 

cepat, dan ada seorang pahlawan yang melawan orang-orang jahat.
22

 

b. Petualangan 

Cerita cenderung seru, dengan pengalaman yang baru atau visual 

yang menarik, cukup mirip dengan genre film action, biasanya genre 

film  ini memiliki sekuel atau prekuel. Tema biasanya pencarian sesuatu 

seperti misalnya harta karun, epic-epic di hutan dan gurun, dan juga film-

film disaster.
23
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c. Drama 

Biasa menggambarkan karakter realistis, pengaturan, situasi 

kehidupan, dan cerita yang melibatkan pengembangan karakter yang kuat 

dan interaktif. Biasanya, mereka tidak fokus pada efek khusus, komedi, 

atau tindakan. 

d. History 

Epos termasuk drama kostum, drama sejarah, film perang atau 

aktivitas abad pertengahan. Epos mengambil tokoh sejarah atau 

peristiwa yang dibayangkan, mistis, legendaris, atau heroik. Genre 

film ini menambahkan pengaturan mewah dan kostum mewah, 

disertai dengan kemegahan dan visual yang luas, ruang lingkup 

dramatis, nilai-nilai produksi yang tinggi, dan background musik 

yang tematik.
24

 

e. Horor 

Film horor dirancang untuk menakut-nakuti dan untuk memanggil 

ketakutan terburuk kita yang tersembunyi. Dibuat untuk menakutkan, final 

yang mengejutkan dan menghibur kita pada saat yang sama dalam 

pengalaman katarsis. 
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f. Scientist 

Film sci-fi sering visioner dan imajinatif – lengkap dengan 

pahlawan, alien, planet-planet yang jauh, pencarian yang tidak mungkin, 

tempat yang fantastis, penjahat gelap dan bayangan besar, teknologi 

futuristik, pasukan tak dikenal dan diketahui, dan monster yang luar biasa 

,baik yang dibuat oleh ilmuwan gila atau malapetaka nuklir. 

g. Film religi 

Secara bahasa, kata religi adalah kata kerja yang berasal dari kata 

benda religion. Religi itu sendiri berasal dari kata redan ligare 

yang artinya menghubungkan kembali yang telah putus, yaitu 

menghubungkan kembali tali hubungan antara Tuhan fan manusia 

yang telah terputus oleh dosa-dosanya. Religi adalah kecendrungan 

rohani manusia untuk berhubungan dengan alam semesta, nilai 

yang meliputi segalanya, makna yang terakhir, dan hakikat dari 

semuanya.
25

 

Religi merupakan sebuah komitmen beragama, yang dijadikan 

sebagai kebenaran beragama, apa yang dilakukan seseorang sebagai 

bagian dari kepercayaan, bagaimana emosi atau pengalaman yang disadari 

seseorang tercakup dalam agamanya, dan seseorang hidup dan 

terpengaruh berdasarkan agama yang dianutnya. 

Menurut Endang Saifuddin Anshari pengertian religi berarti bentuk-

bentuk yang mempunyai ciri khas dari kepercayaan dan aktivitas religion, 
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yaitu dalam bentuk ibadah, kepercayaan terhadap Tuhan, penerimaan atas 

wahyu yang supranatural dan penarian keselamatan
26

 

Film religi adalah film yang menayangkan atau memutarkan tayangan 

dakwah Islamiyah atau sindiran terhadap tuntunan-tuntunan syariat 

agama yang menggambarkan tentang keagamaan yang b iasanya 

mengangkat kisah atau cerita nyata. Film religi yang berkualitas 

mempunyai dimensi yang luas. Bukan hanya satu sisi yang disentuh 

seperti kualitas gambar, acting para pemainnya atau musik 

pengiringnya melainkan ide ceritanya, craa bertutur, adegan0adegan 

antar pemain serta sejauh mana fil itu menunjukan identitasnya sebgai 

film religi menjadi sangat penting.
27

 

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis menarik kesimpulan 

bahwa yang dimaksud dengan film religi adalah gambar hidup yang 

didalamnya menceritakan tentang kehidupan manusia sebagai umat yang 

beragama, bagaimana cara tutur kata, berperilaku baik hubungannya 

terhadap Tuhan dan sesama manusia,, maupun hubungan terhadap 

lingkungan sekitar, dimana itu berdasarkan pada al Qur`an dan al Hadist. 

c. Karakteristik Film Religi 

Dalam melakukan proses tahapan pembuatan film religi, terdapat 

berbagai karakteristik film religi yang akan diangkat menjadi cerita. 

Adapun karakteristik pada film religi, adalah : 

1) Film yang di dalamnya menceritakan tentang cinta, baik cinta 

kepada Allah Rosul-rosul Nya, cinta kepada kaum muslimin dan 
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Endang Saifuddin Anshari, Agama dan Kebudayaan, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), 

Cet.2, h. 11 
27
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semua makhluk Allah SWT, sesama manusia, alam raya, dan 

sebagainya. 

2) Film yang ceritanya berlandaskan kepada akhlak Islam yang 

bersumber dari Al Quran dan Hadist serta kisah-kisah tauladan. 

3) Film yang setiap akhir ceritanya pasti ada nilai-nilai penddikan dan 

hikmah yang dapat kita jadikan satu gambaran kehidupan. 

4) Film yang tidak mengajarkan kepada kemusyrikan, kedzaliman, 

dan kemaksiatan. 

Pada dasarnya, karakteristik film religi tidak jauh  berbeda dengan 

karakteristik film pada umumnya. 

Faktor-faktor yang dapat menunjukan karakteristik film adalah layar 

lebar, pengambilan gambar, konsentrasi penuh dan identifikasi 

psikologis.
28

 

a) Film layar lebar 

Film dan televisi sama-sama menggunakan layar, namun kelebihan 

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

televisi yang berukuran jumbo, yang bisa digunakan pada saat-saat 

khusus dan biasanya di ruangan terbuka, seperti dalam pertunjukan 

musik dan sejenisnya. Layar film yang luas  telah memberikan 

keleluasaan penontonnya untuk melihat adegan-adegan yang 

disajikan dalam film. Apalagi dngarn adanya kemajuan tekhnologi, 

layar film  di bioskop-bioskop pada umumnya sudah tiga dimensi, 
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Edisi Revisi , (Bandung : Simbiosa rekatama Media, 2007), cet.1, h. 145 



35 
 

  

sehingga penonton seolah-olah melihat kejadian nyata dan tidak 

berjarak.
29

 

b) Pengambilan Gambar 

Sebagai konsekuensi layar lebar, maka pengambilan gambar 

atau shot dalam film bisokop memungkinkan dari jarak jauh atau 

extreme long shot, dan panoramic shot, yakni pengambilan 

pemandangan menyeluruh. Shot tersebut dipakai untuk memberi kesan 

artistik dan suasana yang sesungguhnya, sehingga film menjadi lebih 

menarik. Perasaan kita akan tergugah melihat seseorang (pemain film) 

sedang berjalan di gurun pasir pada tengah hari yang amat panas. 

Manusia yang berjaan tersebut terlihat bagai benda kecil yang 

bergerak di tengah luasnya padang pasir. Di samping itu penonton 

dapat memperoleh sedikit gambaran, bajhkan mungkin gambaram 

yang cukup tentang daerah tertentu yang dijadikan lokasi film 

sekalipun kita belum pernah berkunjung ke tempat tersebut. 

Sebaliknya, pengambilan gambar pada televisi levih sering jarak 

deket
30

 

d. Tujuan Film Religi  

Film religi dapat diartikan sebagai film yang membawa nafas 

keagamaan. Di dalam film tersebut memperlihatkan simbol-simbol 

keagamaan, pengucapan kata yang berhubungan dengan Tuhan dan 

                                                           
29

Ibid, h. 146 
30

Ibid, h.146. 
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keagamaan. Film religi sebenarnya tidak asing lagi bagi penonton dan 

penikmat film Indonesia.  

Tujuan khalayak menonton film terutama adalah ingin memperoleh 

hiburan. Akan tetapi dalam film dapat terkandung fungsi edukatif bahkan 

persuasif.  Hal ini pun sejalan dengan misi perfilman nasional sejak tahun 

1979, bahwa selain sebagai media hiburan, film juga dapat digunakan 

sebagai media edukasi untuk pembinaan generasi muda dalam rangka 

nation and chacarakter building. 
31

 

Fungsi edukasi dapat tercapai apabila film memproduksi film-film 

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

kehidupan sehari-hari secara berimbang.
32

 

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

harapan, atau cita-cita. Tujuan dan harapan tersebut dapat bersifat fisik 

(materi) maupun non fisik (nonmateri). Tujuan fisik sifatnya jelas dan 

nyata sementara nonfisik sifatnya tidak nyata sementara nonfisik sifatnya 

tidak nyata (abstrak). 

Film dipilih sebagai media dalam penyampaian dakwah tentunya 

memiliki tujuan secara umum yaitu untuk menyebar luaskan informasi dan 

                                                           
31

Ibid,h.145 
32

Ibid, h.145 
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ajaran Islam kepada penonton atau kahalayk sebagai sasaran dakwah. Dan 

berikut adalah tujuan dari film religi : 

1) Film religi sebagai media dakwah bertujuan untuk 

menyampaikan pesan dakwah Islam untuk mengajak kepada 

yang baik dan menjauhkan hal yang buruk, dengan tujuan 

utama dakwah yaitu untuk mencapai nilai-nilai atau hasil akhir 

yang diperoleh oleh keseluruhan aktivitas dakwah. 

2) Mengajak umat manusia yang telah memeluk agama Islam 

untuk selalu meningkatkan taqwanya kepada Allah SWT.
33

 

3) Memotivasi tingkat perhatian dan perilaku seseorang. 

4) Melalui film dapat mempermudah dalam penyampaian dakwah 

atau pesan dakwah dan dapat disebarluaskan secara mudah 

kepada sasaran dakwah. 

5) Film religi yang dimaksudkan disini adalah film sebagai alat 

audio visual bertujuan untuk perjalanan, penerangan atau 

penyuluhan.
34

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Prananjaya, Op Cit , h.73 
34

 Prananjaya, Op Cit, h.75 
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BAB III 

PERSEPSI REMAJA ISLAM MASJID AL MUKHLISIN KELURAHAN 

KORPRI RAYA KECAMATAN SUKARAME BANDAR LAMPUNG 

TERHADAP FILM RELIGI PRODUKSI UKM RUMAH FILM KPI 

 

A. Gambaran Kelurahan Korpri Raya. 

1. Letak Geografis Kelurahan Korpri Raya 

Secara geografis letak kelurahan Korpri Raya, dapat dilihat dari 

monografinya adalah sebagai berikut: 

a. Batas Wilayah kelurahan Korpri Raya : 

Batas Desa/Kelurahan Kecamatan 

Sebelah Utara Way Huwi Jati Agung 

Sebelah Selatan Way Dadi Sukarame 

Sebelah Timur Korpri Jaya Sukarame 

Sebelah Barat Way Dadi Baru Sukarame 

Sumber data: profil kelurahan Korpri Raya Tahun 2015. 

Sebagai besar penggunaanya, wilayah kelurahan Korpri Raya terbagi 

menjadi beberapa wilayah dengan pembagian wilayah sebagai berikut : 

b. Luas wilayah menurut penggunaan : 

Luas Pemukiman 157 ha/m
2
 

Luas Pesawahan 22 ha/m
2
 

Luas Perkebunan 0 
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Luas Kuburan 1 ha/m
2
 

 

Luas Perkaranagn 9 ha/m
2
 

Luas Taman 3 ha/m
2
 

Perkantoran 5 ha/m
2
 

Luas Prasarana umum  lainnya 8 ha/m
2
 

Total Luas  205 ha/m
2
 

Sumber data : profil kelurahan kelurahan Korpri Raya Tahun 2015. 

Dari data diatas wilayah pemukiman merupakan yang paling luas di kelurahan 

Korpri Raya dengan  luas wilayah 157 ha/m
2 

dan wilayah kuburan  yang paling 

sempit di kelurahan Korpri Raya dengan luas 1 ha/m
2, 

 di kelurahan Korpri Raya 

tidak terdapat wilayah perkebunan Untuk wilayah persawahan di kelurahan Korpri 

Raya terdapat sawah dengan jenis  sawah tadah hujan terdapat 22 ha/m
2
. 

1
 

Jika dilihat dari jenis tanah kering di kelurahan Korpri Raya  Raya terdapat 3 

wilayah yang mengandung tanah kering yakni tegal atau ladang seluas 5 ha/m
2 

,pemukiman seluas 157 ha/m
2
 , dan pekaranagan 4 ha/m

2 
. 

c. Potensi Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan catatan profil tahun 2017, kelurahan Korpri Raya kecamatan 

Sukarame Bandar Lampung dihuni oleh 5.404  jiwa dengan jumlah laki-laki 

sebanyak 2.641 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 2.763 jiwaserta terdapat 

                                                           
1
 Dokumentasi, Kelurahan Korpri raya Kecamatan Sukarame Bandar Lmapung , tahun 2015, 

h.3 
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1.365 jumlah kepala keluarga. Mayoritas masyarakat kelurahan Korpri Raya 

menganut agama Islam, di kelurahan ini terdapat 1.847 orang laki-laki dan 2.359 

orang perempuan yang beragama Islam, 148 orang lai-laki dan 189 orang 

perempuang yang beragama Kristen Protestan,  106 orang laki-laki dan 135 orang 

perempuan yang beragama Kristen Katolik, 21 orang laki-laki dan 27 perempuan 

yang beragama Budha.
2
 

Kelurahan Korpri Raya dari segi pendidikan, pendidikan masyarakat 

Kelurahan Korpri Raya ini dapat dilihat pada tabeli berikut ini :  

  Pendidikan Masyarakat Kelurahan Korpri Raya 

Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan 

Usia 3-6 tahun yang masuk TK 23 orang 18 orang 

Usia 3-6 tahun yang TK/Playgroup 20 orang 30 orang 

Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah 10 orang 25 orang 

Usia 7-18  tahun yang sedang sekolah 75 orang 60 orang 

Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah 17 orang 120 orang 

Usia 18-56 pernah SD tapi tidak tamat 8 orang 110 orang 

Tamat SD/sederajat 185 orang 300 orang 

Jumlah usia 12-56 tidak tamat SLTP 37 orang 65 orang  

Jumlah usia 12-56 tidak tamat SLTA 40 orang 116 orang  

                                                           
2
Dokumentasi, Kelurahan Korpri raya Kecamatan Sukarame Bandar Lmapung , tahun 2016, 

h.19  
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Tamat SMP/ sederajat 323 orang 409 orang 

Tamat  SMA/ sederajat 529 orang 900 orang 

Tamat D-1/ sederajat 121 orang 400 orang  

Tamat D-2/ sederajat -orang -orang 

Tamat D-3/ sederajat 379 orang 199 orang 

Tamat S-1 / sederajat 460 orang 680 orang 

Tamat S-2 / sederajat 202 orang 258 orang 

Tamat S-3 / sederajat 115 orang 223 orang 

Tamat  SLB A -orang -orang 

Tamat SLB B -orang -orang 

Tamat SLB C -orang -orang 

.................................................................   

Jumlah 2641 orang 2763 orang 

Jumlah total  5404 orang 

 Sumber data : profil kelurahan Korpri raya Tahun 2015. 

2. Profil dan Struktur Kelurahan Korpri Raya  

Kelurahan Korpri Raya adalah kelurahan yang berada di kecamatan 

Sukarame, kota Bandar Lampung . Struktur kelurahan Korpri Raya dapat dilihat 

dalam tabel sebagai berikut : 

Nama Jabatan 

Ahmad Edwin, SE Lurah 
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Gita Rahmawati, S.Sos Sekretaris Lurah 

Arman Septadi M, SH Kasi Pemerintahan/Pelayanan Umum 

Helpi Nurdin, SE Kasi Ketertiban/Ketentraman 

Yessy, SE Kasi Pembangunan 

Meutia Agustina Putri Staff 

Reza Pahlevi Staff 

Arion Staff 

Sumber data : Profil data kelurahan Korpri Raya tahun 2015.
3
 

B. Remaja Islam Masjid Al Mukhlisin 

1. Profil Remaja Islam Masjid Al Mukhlisin 

Dalam buku peta remaja Islam masjid, yang dikeluarkan oleh Ditjen 

Bimas Islam dan Urusan Haji, yang dimaksud dengan remaja masjid ialah 

manusia yang berusia 13 tahun sampai 21 tahun dan belum menikah serta 

aktif dalam kegiatan-kegiatan kemakmuran masjid.
4
 

Sedangkan dalam pedoman dasar Badan Komunikasi Pemuda Masjid 

Indonesia memberikan definisi remaja masjid ialah suatau bagian dari 

masyarakat yang bertanggung jawab terhadap suatu masa depan agama, 

bangsa dan negara .
5
 Sedangkan menurut penulis remaja masjid adalah 

                                                           
3
 Dokumentasi, Kelurahan Korpri raya Kecamatan Sukarame Bandar Lmapung , tahun 2016, 

h.22  
4
  Ditjen Bimas Islam dan Urusan haji, Peta Remaj AMasjid¸ (Jakarta: Proyek Pembinaan 

Tenaga Keagaman , 1994), h. 3 
5
Ibid,  h. 3 
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sekumpulan remaja yang menjadikan masjid atau mushola sebagai pusat 

aktivitas pembinaan akidah akhlak, ukhuwah intelektual dan keterampilan. 

Dari pengertian diatas meskipun berbeda-beda akan tetapi mempunyai 

makna yang sama yaitu organisasi remaja yang  senantianasa 

memakmurkan masjid, melaksanakn kegiatan di majsid dan segala 

aspeknya.  

Remaja Islam masjid RISMA Al Mukhlisin adalah sebuah organisasi 

yang aktif di bidang sosial khususnya keagamaan aqidah Islam sebagai 

dasar pemikirannya sekaligus simpul ikatannya dan masjid sebagai sarana 

kegiatannya. Risma Darul Ilmi merupakan organisasi yang berada di 

Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. 

Remaja Islam Masjid adalah salah satu organisasi intra Masjid yang 

berperan aktif dalam mengajak para remaja khusunya untuk beramar 

ma’ruf nahi munkar dalam menjalani kehidupan agar terhindar dari 

perbuatan maksiat dan sia – sia. Berfastabihul khoirot adalah hal yang 

paling ditekankan supaya kita lebih berhati – hati dan bijak untuk 

mendapatkan hidup yang diridhoi oleh Allah. Nabi Muhammad sebagai 

contoh suri tauladan yang menjadi inspirasi para remaja muslim dalam 

berjuang dan berdakwah di jalan-Nya. 

Menurut Bapak Sukirman selaku pembina Risma Al Mukhlisin. 

 

“berdirinya masjid Al Mukhlisin pada tahun 1990 di Kelurahan 

Korpri Raya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, sedangkan 
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Risma Al Mukhlisin itu sendiri terbentuk pada tahun 1992, risma Al 

Mukhlisin itu sendiri menginduk atau dalam pembinaan pengurus-

pengurus masjid Al Mukhlisin. Tujuan dibentuk nya Risma Al 

Mukhlisin ini untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan keIslaman di 

masjid Al Mukhlisin. Tujuan ini berarti mengajak warga sekolah 

khususnya siswa secara bersama-sama aktif dalam risma ini dimana 

seluruh kegiatannya akan di pusatkan di satu masjid yang sudah 

ditetapkan. Di samping itu risma juga akan mencoba mengarahkan 

dengan arahan yang benar menurut syara’ melalui pembinaan yang 

kontinyu (rutin) bagi para anggotanya.
6
 

 

Struktur Keanggotaan Risma Al Mukhlisin  

Ketua Risma   : Sis Arifin, S.Sos 

Wakil Ketua  : Anang Hidayatul Maulidin 

Sekretaris I  : Dian Kurniawan 

Sekretaris II  : Dwi Rosalina 

Bendahara   : Afifah Wajihah  

Bidang Olahraga   

- Dewa Pamungkas  

- M renaldy Surya 

- Denis Firmansyah 

- M Rizky Pratama 

Bidang Pendidikan 

- Mega Surya Ningsih 

- Lilik Dwi Astuti 

- Amelia Destiana 

                                                           
6
 Bapak Sukirman, Pembina Risma Al Mukhlisin , wawancara, tanggal 3 Juni 2017 
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- Dina Ratna Sari 

Bidang Humas 

- Nova Rida 

- Diah SalsaRamadhani 

- Akbar Hidayat 

- Aziz  

Bidang Perlengkapan 

- Asnan Abdullah 

- Siti Fatimah 

- Luluh Khusnul  

- Nadia Pratiwi 
7
 

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui wawanara dan 

dokumentasi para pengurus risma Al Mukhlisin dan para anggotanya. Adapun 

beberapa aktivitas yang dilakukan pada risma ini yaitu berupa pengajian rutin, 

nonton bareng tentang film keagamaan, ada pengisian materi tentang 

penegmbangan bakat dibidang public speaking , bahkan bersih-bersih lingkungan 

masjis Al Mukhlisin. Untuk jumalh keanggotaan risma Al Mukhlisin ini sendiri 

sekitar 40 orang ,18 orang jumlah laki-laki dan 22 orang jumlah perempuan. Yang 

terdiri dari siswi S, SMP dan SMA bahkan ada yang sudah Mahasiswa. 

 

                                                           
7
 Dokumentasi Risma Al Mukhlisin Kelurahan Korpri Raya Keamatan Sukarame Bandar 

Lampung, tanggal 3 Juni 2017 
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C. Persepsi Remaja Masjid Al Mukhlisin Terhadap Film-film Religi 

Produksi UKM Rumah Film KPI di Kelurahan Korpri Raya. 

Kegiatan dakwah Islam di Risma Al Mukhlisin Kelurahan Korpri 

Raya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung diadakan pada anggota-anggota 

risma nya dengan berbagai kegiatan lainnya. 

Pengajian rutin yang diadakan setiap malam Sabtu ini klasifikasinya 

yaitu: 

 Dalam bentuk kegiatan dakwah seperti ceramah, belajar Al Qur’an, 

belajar fiqh, aqidah, akhlak, ibadah, syariah, dan lain-lainyang dilaksanakan di 

masjid Al Mukhlisin, kemudian bidang olahraga nya pun ada seperti jalan 

sehat, main futsal , dan berenang .
8
 

Tidak hanya dalam segala bidang , anggota Risma Al Mukhlisin juga 

ikut serta dalam perayaan-perayaan hari besar Islam yaitu : 

Dalam acara perayaan hari besar Islam anggota-anggota Risma Al 

Mukhliisn diikutsertakan dalan kepanitiaan acara yang di bawah pembinaan 

ta’mir masjid, yang di dalamnya mengadakan perlombaan keagamaan juga 

seperti adzan, hafal surat pendek, cerdas cermat Islami, mewarnai kaligrafi 

dan lain-lain. Ada pula dalam setiap minggu nya di pagi hari bergotong-

royong untuk membersihkan lingkungan Masjid Al Mukhlisin.
9
 

                                                           
8
 Anang Hidayatul Maulidan, Anggota Kepengurusan Risma Al Mukhlisin, wawancara,    

tanggal 3 Juni 2017 
9
 Sis Arifin, Ketua Risma Al Mukhlisin, wawancara, tanggal 3 Juni 2017 
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Remaja masjid sebagai salah satu bentuk organisasi kemasjidan yang 

dilakukan para remaja muslim yang memiliki komitmen da’wah. 

Organisasi ini dibentuk bertujuan untuk mengorganisir kegiatan - kegiatan 

memakmurkan masjid. Remaja masjid sangat diperlukan sebagai alat 

untuk mencapai tujuan da'wah dan wadah bagi remaja muslim dalam 

beraktivitas di masjid.
10

 

 

Keberadaan remaja masjid sangat penting karena dipandang memiliki 

posisi yang cukup strategis dalam kerangka pembinaan dan pemberdayaan remaja 

muslim di sekitarnya, itu sebabnya remaja masjid merupakan kelompok usia yang 

sangat professional juga sebagai generasi harapan, baik harapan bagi dirinya 

sendiri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa, dan negara.  

Dalam konteks kemasjidan, generasi muda juga menjadi tulang punggung 

dan harapan besar bagi proses kemakmuran masjid pada masa kini dan 

mendatang. Sebab, mereka adalah kader-kader umat Islam yang perlu di 

persiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Hal ini bukan berarti 

dalam masa pubertas (remaja) mereka tidak bisa melakukan yang berguna. 

Bagi mereka yang sangat penting adalah pembinaan, sehingga mereka 

dapat memahami Islam dengan benar, dan pada akhirnya bisa turut 

berperan dalam gerakan dakwah Islam.
11

 

 

Terkait dengan data yang penulis gali melalui wawancara maupun observasi 

untuk mengukur persepsi remaja Islam masjid terhadap film-film religi produksi 

UKM Rumah Fim KPI memang membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi 

untuk melihat indikasi persepsi yang terjadi dari hasil keaktifan remaja Islam masjid. 

Masalah ini yang menjadi penyebab sulitnya penulis mengkaji keberhasilan 

                                                           
10

Siswanto, Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 

h. 71. 
 
11

Ibid, h.42. 
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bagaimana persepsi remaja Islam masjid terhadap film-film religi produksi UKM 

Rumah Film KPI. Karena harus mengamati bagaimana responnya. 

UKM Rumah Film KPI merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa di bidang 

perfilman yang berada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan 

Lampung. UKM Rumah Film KPI terbentuk sejak tahun 2013 yang pada saat itu 

masih menjadi sebuah komunitas film, dan diresmikan oleh Dekan Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi pada tanggal 18 Oktober 2014 menjadi sebuah Unit Kegiatan 

Mahasiswa. Kegiatan dari UKM ini tidak lain memproduksi film-film yang 

berlandasan Al qur’an dan Hadist yang dikutip lalu dijadikan sebuah film religi 

dengan penuh makna/pesan yang baik .UKM Rumah Film KPI telah memproduksi 

beberapa film-film religi, hingga 10 film fiksi atau non fiksi  dan beberapa film 

dokumenter lainnya. Penulis akan memilih 3 film religi produksi UKM Rumah Film 

KPI antaranya berjudul “Bahagia Tanpa Syarat, Jangan Lewat 3 Hari, dan Perawan” 

yang akan menjadi bahan penelitian nya. 

Penulis lebih banyak memperoleh data dari remaja Islam masjid dengan cara 

menonton bersama film-film religi produksi UKM Rumah Film KPI yang berjudul 

Bahagia Tanpa Syarat, Perawan dan Jangan Lewat 3 Hari, kemudian penulis 

membentuk kelompok 7 orang remaja Islam masjid untuk mendiskusikan film-film 

religi yang telah mereka lihat. 

Penulis mewawancarai pembina risma Al Mukhlisin, ketua ta’mir masjid Al 

Muhklisin , pengurus risma Al Mukhlisin, serta 7 remjaa Islam Masjid Al Mukhlisin 

untuk mendapatkan hasil penelitian tentang kegiatan yang dilakukan penulis terhadap  
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risma Al Mukhlisin terhadap film-film religi produksi UKM Rumah Film KPI dengan 

cara diskusi kelompok. Karena dalam penelitian ini risma objek dalam permasalahan 

ini. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jasmadi selaku ketua ta’mir Masjid Al 

Mukhlisin mengenai kegiatan berdakwah melalui media film ini , menyampaikan 

bahwa : 

“Melihat dari fenomena sekarang ini kalau untuk dakwah itu menggunakan 

berbagai metode diantaranya meleaui audio visual yaitu film, melalui film ini 

seseorang dapat melihat dan mendengar bahkan biasanya perhatian nya lebih 

khusus dan fokus dibandingkan dengan metode ceramah, oleh karena misal 

kalau film-film yang diputarkan film religi tentu akan memiliki pengaruh 

yang cukup baik bagi para penontonnya  terutama misalnya terkait dengan 

masalah anak-anak remaja yang saat ini sedang mengalami proses perubahan 

diri untuk meningkatkan imitasi dalam perilaku nya, maka dari itu remaja 

sangat perlu sekali dakwah mellaui film itu agar lebih foku memahami apa 

yang dilihat nya juga.
12

 

 

Penulis mengamati bahwasannya kegiatan berdakwah melalaui film dan 

diskusi kelompok menegnai film-film religi ini memiliki ketertarikan khusus terhadap 

pengurus masjdi dan anggota risma nya karena dapat membuat para remaja lebih 

tertarik untuk memahami tentang agama. Penyampaian berdakwah nya mellaui audio 

visual, mungkin saja misal kalau dakwah dengan metode ceramah akan sedikit 

monoton bagi para remaja atau mungkin merasa bosan. 

Hal yang sama dituturkan juga oleh Bapak Sukirman selaku pembina Risma 

Al Mukhlisin , beliau menyampaikan bahwa : 

                                                           
12

 Bapak Jasmadi, Ketua Ta’mir Masjid Al Mukhlisin, wawancara, tanggal 3 Juni 2017 
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“seseorang itu belajar bisa dari bahasa verbal maupun non verbal, adayang 

cukup dengan mendengar saja ia memahami atau juga cukup hanya melihat 

saja ia sudah paham tergantung pada karakter orang itu, tetapi pada umumnya 

cara mendengar dan melihat itu biasanya lebih cepat memahami konteks isi 

nya. Contoh nya menonton film-film religi, metode dakwah dengan media 

film itu cukup menarik dan tidak terlalu bertele-tele dalam menyampaikan 

pesan dakwah nya apalagi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para 

remaja , khususnya bagi para remaja Islam masjid Al Mukhlisin.”
13

 

 

 Dalam pertemuan pertama penulis bekerjasama dengan pengurus risma Al 

Mukhlisin untuk mengumpulkan beberapa anggita risma nya untuk mengikuti 

kegiatan yang ia lakukan, tepatnya Jumat malam seperti dimana biasanya risma Al 

Mukhlisin mengadakan pertemuan rutin. Pemutaran film dilkukan di masjid Al 

Mukhlisin, yang melibatkan sekitar 20 orang anggota remaja Islam masjid Al 

Mukhlisin. Ada 3 film religi produksi UKM Rumah Film KPI yang ditayangkan yang 

berjudul Bahagia Tanpa Syarat, Perawan dan Jangan eqwat 3 Hari. Setelah menonton 

bersama film-film religi , penulis meminta anggota risma untuk menanggapi 

menegnai film religiu yang telah ditayangkan, melihgat dari sisi tokohnya, makna 

ceritanya, alur ceritanya dan serta pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut. 

Setelah mendapat beberapa tanggapan dari anggota risma mengenai film yang 

ditayangkan, penulis kembali ingin mengajak beberapa anggota risma untuk 

mendiskusikan film-film religi tersebut dan meminta persepsi mereka lagi. 

 Kemudian diperteuan kedua penulis mengajk kembali anggota risma untuk 

menonton bersama film-film religi tersebut, serelah itu meminta para risma 

mendiskusikan apa yang telah mereka tonton tentang film-film religi tersebut . 
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 Bapak Sukirman, Pembina Risma Al Mukhisin, wawancara, tanggal 3 Juni 2017 
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Seperti alur ceritanya, aktor atau aktris yang terlibat didalamnya , bahkan pesan atau 

makna cerita yang terdapat dalam film-film religi tersebut. Lalu penulis 

mewawancarai satu per satu anggota risma Al Mukhlisin yang diajaknya berdiskusi 

mengenai film tersebut untuk mendapatkan persepsi atau tanggapan mereka. Tidak 

hanya itu penulis juga mewawancarai pembina risma, pengurus risma, serta ketua 

ta’,mir masjdi Al Mukhlisin menegnai kegiatan yang penulis lakukan bersama risma 

Al Mukhlisin dan mencari info lebih banyak lagi tentang risma Al Mukhlisin. 

 

1. Deskripsi Tentang 3 Film Religi Produksi UKM Rumah Film KPI. 

a. Makna ide Cerita 

Pertama, berjudul “Bahagia Tanpa Syarat”, film yang menceritakan 

tentang bagaimana untuk kita menjalankan kehidupan dengan penuh 

kebahagiaan tanpa adanya syarat apapun, bagaimana kita menjalankan 

kehidupan dengan ikhlas dan ridho Allah SWT. Film ini di sutradarai oleh 

Septiyana, salah satu Crew Rumah Film KPI. Fitri yang memiliki banyak 

kisah dengan orang-orang disekitarnya, mulai dari masalah sosial, 

percintaan, keluarga dan sahabat. Fitri memeiliki sahabat namanya Ella  

yang selalu setiap saat mendengarkan curahan hatinya, suatu malam Fitri 

dipertemukan dengan dengan suami sahabat nya yakni Ilham namanya, 

ketika Ella menceritakan berita kebahagiaa mengenai ada sosok laki-laki 

yang ingin menikahinya kepada Ella , Ilham pun memberikan pendapat 

mengenai hal itu. Ilham memberikan nasihat bahwasanya kebahagiaan 
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yang hakiki merupakan semata-mata  hanya karena Allah, bukan karena 

alasan apapun bahkan bukan karena orang lain. Karena banyak dari 

beberapa orang akan menjanjikan ia bahagia ketika ia mendapatkan 

sesuatu terlebeih dahulu padahal ketika kita ingin bahagia , silahkan 

berbahagialah bukan kareana syarat apapun. Film yang dikutip dari Al 

Quran yakni Surat Ar Rad ayat 28 ini yang mengartikan hanya dengan 

mengingat Allah hati menjadi tentram. 

Kedua, film yang berjudul “Perawan”, salah satu film yang 

menceritakan tentang percintaan remaja Zahra selalu memenuhi 

kebutuhan Faiz seperti makan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Zahra 

melakukan itu semua karena Zahra merasa yakin bahwa Faiz lah laki-laki 

masa depanya.Zahra rela uang saku nya tersisihkan hanya untuk 

memberikan sesuatu yang berharga untuk Faiz, terutama di hari ulang 

tahun Faiz. Hinga suatau hari ketika Zahra inginmemberikan sebuah kado 

untuk Faiz dibhari ulang tahunya, Zahra dengan tidak sengaja memergoki 

Faiz sedang bersama perempuan lain di dalam kamar kos dimana Faiz 

tinggal. Zahra sangat marah pada saat itu, tetapi Faiz tetap saja tidak 

peduli nakan hal itu bahkan Faiz sampai menghina kekurangan Zahra, 

karena Zahra pun sudah tidak tahu lagi harus bagaimana, akhirnya Zahra 

pun pergi dari temoat itu dan pulang ke rumah . 

Zahra sangat sedih dan depresi akan hal itu, Zahra bingung harus 

bagaimana , disatu sisi Zahra sangat sayang sama Faiz tapi di sisi yang 
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beeda Faiz telah menipu Zahra denagn kelakuanya terhadapnya. Ternyata 

bukan hanya hati yang suah tersakiti bahkan batin nya, kehidupan remaja 

nya, masa depannya sudah dirampas Faiz. Dengan modal rayuan maut nya 

Faiz untuk meminta tidur bersama, dengan terbuai janji dan hasutan Faiz, 

Zahra pun menuruti permintaan Faiz. Zahra telah melakukan kesalahan 

bahkan dosa yang sangat besar dalam hidupnya. Sampai pada akhirnya 

Zahra berpasrah dan tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan, Zahra pun 

memutuskan untuk mengakhiri hidupnya degan melukai pergelangan 

tangan nadi nya dengan pisau. Film ini di kuti dari Ayat Al Quran Al Isra 

ayat 32, bahwa sesungguhnya zina merupakan suatu perbuatan keji dan 

suatu jalan yang buruk 

Film ketiga ini meceritakan tentang pertemanan, dimana Ihsan 

berteman dekat dengan Tejo, selama pertemanan nya jarang sekali mereka 

mendapatkan konflik, Sampai pada akhirnya Ihsan merasa marah dan 

keccewa terhadap kelakuan Tejo dengan nya, yang membuat Ihsan tidak 

mau lagi bertemu, bahkan bermain lagi dengannya yakni Tejo membajak 

status BBM Ihsan. Sampai membuat orang-orang sekitar Ihsan 

menanyakan keberadaan Tejo yang tidak sering lagi bersamanya, terutama 

kakaknya yakni Zhafina, ia merasa heran ketika beberapa hari Tejo tidak 

terlihat ke rumahnya, yang biasanya Tejo sangat seing bermain kerumah 

Ihsan, bahkan menginap. Pada akhirnya Ihsan pun mengakui kepada 

kakaknya bahwa ia sedang tidak akur atau bermusuhan dengan Teji karena 



54 
 

  

sesuatu hal. Tetapi dengan bijaksana nya Zhafina kakak Ihsan pun 

menasehati adiknya itu, dengan melontarkan salah satu Hadist “Janganlah 

kalian saing memutuskan hubungan, jangan saling membelakanagi, jangan 

saling bermusuhan, jangan saling hasud, jadilah hamba-hamba Allah yang 

bersaudara Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa 

dengan saudaranya diatas tiga hari” , sesuai dengan judul film ini yaitu 

“Jangan Lewat 3 Hari” akhirnya Ihsan dan Tejo pun bertegur sapa kembali 

bahkan mereka bermain bermain kembali seperti biasanya. 

b. Penjelasan Tokoh (Aktor & Aktris ) 

Dalam film yang berjudul Bahagia Tanpa Syarat, Fitri adalah sosok 

wanita yang pendiam, cerdas, aktif dalam jegiatan kampus bahkan ia 

selalu ingin tahu apa yang ada di sekitar ia. Ia selalu berusaha mencari 

tahu bahkan solusi untuk hal-hal yang ia lihat dalam sekitarnyalla juga 

memiliki suami yang bernama Ilham, sosok laki-laki yang dewasa, 

bijaksana yang selau sabar menasehati istrinya bahkan ia peduli akan 

masalah sahabat dari istrinya dan memberikan solusi terhadap masalah 

ataupun keresahan tersebut. Fitri juga memiliki pacar bernama Harry, 

Harry merupakan laki-laki pemarah, dan suka labil dalam menghadapi 

masalah, mereka tidak lama menjalani hubungan karena Fitri lebih 

memilih sosok laki-laki yang serius yang ingin menikahinya, yakni Agil 

sosok laki-laki dewasa yang memberanikan dirinya untuk mengajak Fitri 

ke jenjang keseriusan dalam menjalin hubungan. 
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Lalu dalam film yang berjduul Perawan Zahra wanita yang 

memiliki sedikit kekurangan dalam berbicara (tuna rungu) adalah pacar 

dari Faiz, seorang laki-laki playboy yang matrealistis. Zahra dimanfaatkan 

Faiz untuk kepentingan diri nya sendiri. Zahra memiliki sahabat juga 

nama nya Siti yang selalu ada jika Zahra memerlukannya terutama dalam 

kegiatan nya sehari-hari. Zahra tinggal bersama kedua orang tuanya. Rani 

ialah sosok wanita penggoda yang menjadi selingkuhan Faiz yakni pacar 

Zahra, Rani juga yang menjadi masalah dalam hubungan Zahra dan Faiz. 

Dalam film Jangan Lewat 3 Hari ini, Ihsan ialah sosok laki-laki 

yang humoris dan penyayang, tetapi ia suka memiliki sifat ceroboh . Ihsan 

memiliki seorang kakak perempuan yang bijaksana, cerewet dan pandai 

menasehati adiknya jika ia dalam jalan yang salah namanya Zhafina . 

Ihsan juga memiliki seorang sahabat dekat nama nya Tejo, laki-laki yang 

sama-sama memiliki sifat humoris, sedikit dalam berbicara, selalu 

menggangap hal mudah tapi sejak belakangan ini Tejo sering berbuat 

kesalahan kepada Ihsan. 

. c. Alur cerita / Plot 

Alur cerita atau plot yang dibuat flashback, dengan tidak menampilkan 

terlebih dahulu cerita sebelumnya membuat penonton mencari kesimpulan 

sendiri dan tidak mudah tertebak jalan ceritya, dalam sebuah film biasa 

disebut dengan dissolve to  cerita-cerita ini juga dikutip atau bersumber dari 
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ayat Al Quran dan Hadist yang dikembangkan dalam sebuah skenario film.Al 

Isro dan  HR Mutaffaq Alaihi .  

2. Persepsi Anggota Remaja Islam Masjid Al Mukhlisin Kelurahan Korpri 

Raya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. 

Berdasarkan metode yang penulis lakukan dengan menonton bersama 

beberapa anggota Risma Al Mukhlisin dan berdiskusi lalu mewawancarai untuk 

mengetahui persepsi mereka terhadap film-film religi produksi UKM Rumah 

Film KPI yang berjudul Bahagia Tanpa Syarat, Jangan Lewat 3 hari, dan 

Perawan. 

Bella, salah satu anggota remaja Islam masjid Al Mukhlisin yang pertama 

menyampaikan bahwa :  

“Menurut saya berdakwah melalui sebuah media film sangat menarik karena 

tidak membosankan dalam melihat dan mendengarkan nya, ontohnya melalui 

film-film religi ini, kita bisa mengetahui pesan apa yang bisa diambil dan 

dipelajari dalam film-film religi ini, tapi yang saya inginkan waktu film itu 

berlangsungbyang kurang lama, film yang saya sukai dari ketiga nya yaitu 

yang berjudul Jangan Lewat 3 Hari, selain film nya komedi lucu tapi pesan 

yang ada di dalam nya bisa dipahami dan diterapkan dalam sehari-hari, 

bahwasanya kita sebagai umat muslim tidak boleh tidak saling bertegur sapa 

atau  bermusuhan dengan sesama umat muslim melebihi batas nya”
14

 

 

Menurut penulis, anggota risma tersebut telah menonton film-film religi 

produksi UKM Rumah Film KPI dan apa pesan yang disampaikan dalam film-film 

tersebut. Begitu juga dengan Dinakomentarnya terhadap salah satu film religi 

produksi UKM Rumah Film KPI, pernyataannya sebagai berikut : 
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“Kehadiran dakwahdengan cara yang berbeda berkesan dan menarik, hal ini 

memiliki nilai daya tarik sendiri bagi jamaah yang melihatnya contohnya 

melalui sebuah tayangan film-film religi ini. Film-film produksi UKM Rumah 

Film KPI ini sangatlah menarik untuk ditonton, karena disamping ada pesan 

religi yang disampaikan melalui kata-kata pemeran aktor atau aktris yang ada 

di dalam film, di dalam film ini juga disajikan degan cara yang humoris atau 

komedi. Jadi membuat kita yang menontn merasa sangat tertarik dan ceepat 

memahami makna yang terkandung dalam film-film religi ini, hanya saja 

durasi film yang terlalu pendek.”
15

 

 

Menurut penulis Dina menilai dakwah dari segi ketertarikan jamaah untuk 

melihat dan mendengarkannya. Film produksi UKM Rumah Film ini mampu 

membuat berkesan dan menarik para remjaa khususnya remaja Islam masjid Al 

Mukhlisin dalam penyampaian berdakwahnya. 

Selain Dina, penulis melakukan wawancara juga terhadap anggota risma 

lainnya yaitu Mega dan diminta persepsinya setelah menonton film dan berdiskusi 

terhadap anggota lainnya terhadap film-film religi prodksi UKM Rumah Film KPI, ia 

mengatakan bahwa : 

“Film-film religi produksi UKM Rumah Film KPI adalah salah satu trik 

berdakwah yang mudah dipahami, menyejukan dan mampu membuat 

nyaman. Dakwah yang sekarang ini menurut saya yang sering saya jumpai 

tidak lagi berceramah dengan monoton saja, tetapi dengan menontoh sebuah 

film religi pun sudah bisa menarik minat jamaah dan mampu membuat 

jamaah senang melihat dan mendengarkannya.”
16

 

 

Film-film religi yang berkualitas isi pesan yang ada didalam film, terutama 

sesuai dengan kebutuhan atau kehidupan para remaja karena masih banyak juga film-
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 Dina. Anggota Risma Al Mukhlisin, wawancara, tanggal 24 Meit 2017 
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 Mega, Anggota Risma Al Muhlisin, wawancara, tanggal 24 Mei 2017.  
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film religi yang tidak sesuai dengan kebutuhan seperti kriteria pokok yang harus 

dipahami oleh para remaja seperti bahasa maupun isi konten film nya 

Menurut Akbar selaku anggota risma Al Mukhlsiin : 

“saya sering menonton film-film religi lainnya yang bertujuan sama pada 

intinya yaitu berdakwah, tapi film-film religi produksi UKM Rumah Film  

KPI ini beda, karena dikemas dengan ditambahkan nya sisi komedi, jadi 

berkesan luu dan membuat kita yang menonton nya lebih tertarik dan 

penasaran dari erita selanjutnya, hanya saja yang disayangkan durasi film nya 

yang sangat pendek. Alur ceritanya tidak tertebak diawal , dan pemeran nya 

sangat terlihat profesional dan sudah terbuasa akting”
17

 

 

Menurut penulis bahwa Akbar sangat tertarik dengan metode dakwah seperti 

ini terutama untuk remaja Islam masjid Al Mukhlisin, walaupun sering sekali 

menonton film-film religi pada umumnya, ia merasa sangat berbeda, krena dikemas 

dengan sisi komedi nya tetapi hanya saja durasi film yang menurut ia kurang lama, 

meskipun begitu pesan yang terkandung di dalam film nya bisa tersampaikan . 

Selain itu penulis masih menggali lagi tentang persepsi anggota risma Al 

Mukhlisin terhadap film-film religi produksi UKM Rumah Film KPI. Penulis 

mewawancarai lagi dengan anggota risma Al Mukhlisin yakni Yola memberikan 

komentarnya terhadap film-film religi produksi UKM Rumah Film KPI yang telah 

ditontonnya :  

“sangat antusias dengan karya-karya anak bangsa, apalagi yang nitabennya 

seorang mahsiwa yang bisa membuat karya sendriri yang tidak semua orang 

bisa melakukannya, dimana setiap pembuatan film tersebut memiliki pesan 

inspirasi, bukan hanya pesan moral saja tapi juga pesan religi nya yang sangat 

kuat, konsep yang disajikan dalam film ini cocok sekali untuk remaja yang 

sering sekali bosan mendengarkan dakwah yang melalui ceamah pada 

umumnya. Film-film religi i ni sangat menarik dan mudah dipahami sii pesan 
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lam yang terkandung filmnya hanya saja ada salah satu film ini yang menurut 

saya kurang mengerti ndari segi ceritanya yaitu yang berjudul Bahagia Tanpa 

Syarat.”
18

 

 

Menurut penulis , Mely berpendapat bahwa tidak hanya karya film-film religi 

nya saja yang diakui bakan dibanggakan dan dipuji, tetapi juga orang-orang yang 

dibalik layar itu semua, yang sudah memperjuangkan dan memproduksi film-film 

dengan sekuat tenaga mereka untuk mengahasilkan film yang berkualitasm optimal 

dan menarik untuk ditonton, dan ini juga tentang kehidupan sehar-hari. Karena tidak 

semua orang bisa melakukannya, apalagi bertujuan untuk menyebar kebaikan 

yakniberdakwah melalui film-film religi. 

Menurut Amel yakni anggota risma Al Mukhlisin yang menonton dan 

mengikuti diskusi kelompok tentang film-film religi produksi UKM Rumah Film KPI 

, menyampaikan bahwa : 

“Film-film religi ini tidak mudah untuk diproses, butuh waktu yang cukup 

lama untuk memproduksinya , apalagi dengan mengutip sumber atau konsep 

film nya dari Al Quran dan Hadist , itu sangattidak sembarangan. Perlub 

adanya pemeriksaan Hadist kepada para ahli agama atas kebenarannya. Dan 

untuk film-film religi produksi UKM Rumah Film KPI ini sudah jelas pesan 

yang ingin disampaikan nya bersumber dari Al quran yang memang sudah 

tertetra, dan mereka bisa mengmas nya dengan cara yang menarik dan mudah 

dipahami khsusnya bagi para remaja, dimulai dari segi bahasanya, 

perilakunya, genre filmnya bahkan pemeran yang ada di dalam film tersebut 

bisa membuat yang menonton antusias melihatnya dan menunggu bagaimana 

ending dari film-film itu.” 

 

Penulis mengamati intinya apapun metode yang diberikan kepada mad’u 

dalam berdakah , yang pasti bagaimana cara kita mengemas nya dengan baik dan 

pada akhirnya dapat dipahami oleh jamaah yang meihatnya melalui film inilah salah 
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satu nya. UKM rumah Film KPI memang memliki prinsip dan tujuan yakni 

dakwahtaiment yang artinya mengkomunikasikan nilai-nilai Isla, melalui pesona film. 

Dimana mereka memproduksi fim-film religi nya bersumber dari Al Qur’an dan 

Hadist. 

Selain itu ada juga anggota risma yang kontra dalam hal ini, Denis salah satu 

anggota risma Al Mukhlisin menyatakan bahwa : 

“berdakwah itu yang saya tahu yakni ceramah, memang bukan hanya ceramah 

saja metodenya, tapi menurut saya yang pada umumnya yang namanya 

dakwah ya ceramah lah yang bisa membuat orang-orang paham bahwasannya 

seseorang tersebut sedang menyampaikan dakwah. Film-film religi ini 

memang sangat menarik untuk ditoonton dan pesan yang ada di dalam film 

tersebut pun ada, hanya saja kurang efesien jika ditonton untuk orang tua . 

Apalagi banyak hal lelucon yang terdapat dalam film ini , terutama film 

Perawan yang tertlihat adegan yang agak sesonoh, walaupun sebenarnya 

bukan itu dari maksud dan tujuan nya. Film Perawan menceritakan larangan 

berzina, dimana ketika kita menonton itu kita akan memahami bahaya dan 

akibat jika kita berzina.” 

 

Bila seseorang atau kelompok tidak memiliki wawasan yang luas, khususnya 

tentang ajaran Islam, maka hal ini sangat berbahaya, karena ia akan menjelaskan 

ajaran Islam yang sempit kepada jamaahnya yang membuat jamaahnya tidak 

mengerti secara utuh dan akibat selanjutnya adalah mengutamakan satu aspek dan 

mengabaikan aspek lainnya dalam mebgamalkan ajaran Islam. Kemampuan atau 

keterampilan dalam berdakwah dengan melalui media film itu menarik, enak dilihat 

dan didengar, tidak monoton dan memang mudah dipahami, khusunya bagi para 

remaja. Ada porsi yang seimbang dari bobotb keilmuan, kriteria pengemasan dari 

sebuah film. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya para remaja akan lebih tertarikm 
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dengan hal-hal yang baru dan menarik perhatian mereka, sehingga dampak yang 

mereka terima bisa positif bahakn bsia membangkitkan semangat ketika setelah 

melihatnya . 

Selain kualitas dan ketertarikan sebuah film dalam berdakwah, penulis ingin 

mengetahui lebih lanjut tentang fungsi film itu sendiri. Film memang memiliki 

banyak fungsi selain untuk menghibur, film juga mampu menyampaikan pesan 

dakwah dengan cara menghibur melalui adegan-adegan film religi yang disajikan . 

Tetapi film juga bisa memiliki fungsi poliyis, yakni sebagai cara untuk 

menyindir “the power that be” atau kekuasaan yang ada pada saat itu. Kekuasaan 

disini bisa merupakan kekuasaan politik, ekonomi, budaya atau agama. Tentu 

sindiran lewat sebuah film tidak akan suatu kekuasaan akan rubuh secara mendadak. 

Film hanyalah strategi berkomunikasi. Film bukanlah “hard power” yang bisa 

melukai fisik objek yang menjadi sasaran. 

Seperti halnya yang dinilai oleh Slamet Riyadi, selaku pengurus risma Al 

Mukhlisin  sebagai berikut : 

Film juga bisa digunakan sebagai strategi khusus. Sering sekali dalam sebuah 

film ataupun film religi sekalipun menyampaikan pesan yang berbau sosial 

dan politik. Apalagi kalau musim kampanye berlangsung. Sedemikian rupa 

dalam sebuah film ada kaan hal itu bahkan film religi pun mengemas 

dakwahnya dengan menyindir para parpol atau yang berhubungan dengan 

pemerintah”
19
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BAB IV 

ANALISIS & INTERPRETASI PERSEPSI REMAJA MASJID    

 TERHADAP FILM RELIGI PRODUKSI UKM RUMAH FILM KPI 

1. Persepsi tentang 3 Film Religi 

`Adapun dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapatkan beberapa 

temuan yang dapat menggambarkan persepsi remaja terhadap film-film religi 

produksi UKM Rumah Film KPI yang terlihat dari hasil wawancara, diskusi dan 

observasi dimana persepsi terjadi di risma Al Mukhlisin. 

Secara teknis, persepsi anggota risma remaja Islam masjid Al Mukhlisin yang 

ada di Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung memberikan 

tanggapan yang baik terhadap film-film religi produksi UKM Fakultas Dakwah dan 

Ilmu komunikais Rumah Film KPI dalam memberikan metode dakwah melalui media 

film. Apabila melihat responden remaja terhadap film-film religi produksi UKM 

Rumah Film KPI berarti dalam hal ini remaja memberikan penilaian yang sanagt 

baik, berarti dalam menyampaikan pesan dakwah menggunakan trik media film-film 

religi agar pesan dakwah mudah diterima dan diingat oleh masyrakat khususnya para 

remaja Islam masjid Al Mukhlisin. 

Sebuah film dalam berdakwah merupakan alat untuk menarik perhatian dan 

untuk mengatasi kejenuhan atau kebosanan. film-film religi produksi UKM Rumah 

Film KPI mampu membuat para remaja mampu terbuai di dalamnya. Sebagai teknik 

dakwah, media melalui film ini juga memang sangat dibutuhkan apalagi dalam 

perkembangan teknologi yang semakin canggih ini. Hal ini dikarenakan audien yang 
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akan menerima pesan dalam sebuah film itu, pada dasarnya telah dibebani oleh 

berbagai macam problem dalam kehidupan yang menjadikan stress dan penyakit 

mental lainnya. Sehingga untuk mendapatkan ketenangan, mereka memilih agama 

sebagai jawabannya. Untuk itu agama yang dijadikan sebagai alternatif. 

 Merujuk pada hasil penyajian data yang penulis sajikan pada sub bab 

sebelumnya. Saat ini secara mendetail dan sistematis dapat penulis sampaikan 

temuan-temuan apa saja yang diperoleh dari hasil penyajian data tersebut. 

a. Makna Ide Cerita 

Persepsi remaja Islam masjid Al Mukhlisin terhadap makna film-film 

religi produksi UKM rumah Film KPI di Kelurahan Korpri Raya Kecamatan 

Sukarame Bandar Lampung. Para remaja memberikan interpretasi terhadap film-

film religi yang digunakan sebagai alternatif media dakwah. Mereka menilai film-

film religi yang disajikan dalam bentuk menonton bersama mampu membuat 

mereka senang dan tertawa karena di dalam film religi nya terdapat genre komedi 

nya. Dan mereka mempersepsikan atau memandang baik film religi yang 

disajikan merupakan kebutuhan, agar suasananya lebih akrab dan berbeda. 

Penulis  menganalisa bahwasanya pesan-pesan dakwah yang disampaikan 

dalam film-film religi produksi UKM Rumah Film KPI di risma Al Mukhlisin ini 

dari segi isi cerita nya semuanya tentang kehidupan sehari-hari dan tentang 

remaja juga. Baik dari kecakapn komunikasi, bahasa yang jelas dan enak 

didengar, berpandangan luas, memiliki cerita yang cukup menarik dan  didukung 
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pengajaran akhlak yang mulia . Film-film juga mampu menjadi teladan dan cepat 

terpengaruh yang baik bagi para remaja. Hal ini bukanlah hal yang mudah. 

b. Plot Cerita 

Penulis melihat berbagai cara yang dilakukan oleh para anggota risma Al 

Mukhlisin agar mampu memahami dan membuat kesimpulan dengan apa yang 

mereka tonton,disamping mereka menyukai film tersebut , mereka juga meminta 

salah satu film diputar 2 kali untuk mereka memahami alur ceritanya,. Karena film 

yang disajikan rata-rata ber alur flashback, penulisn melihat para anggota risma 

pada awalnya bingung dengan cerita yang dimaksud. Adegan per adegan mereka 

pahami, bahkan pembicaraan yang ada di dalam film mereka perhatikan sekali. 

Belum lagi ada beberapa adegan yang menurut mereka tidak se alur dengan cerita 

sebelumnya. Mereka bisa memahami alur cerita ketika mereka memperhatikan dari 

setiap scene atau adegan di dalam film, bahkan dialog antar pemeran film nya pun 

mempengarui. 

c. Aktor dan Aktris 

Remaja melihat pemeran film atau tokoh yang ada di dalam film-film 

tersebut beberapa sudah ada yang sesuai cara berbicaranya dengan karakter 

yangada dalam film tersebut. Karakter yang berbeda-beda, mulai dari segi 

humorisnya, perilaku yang menunjukan kedewasaan nya dalam bersikap dan 

menghadapi masalah, kesabaran seorang wanita yang penuh kasih sayang dengan 

laki-laki yang ia sayangi.  
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2. Persepsi Tentang Film Religi sebagai Media Dakwah 

Kegiatan dakwah ini yang notabene marak dimasyarakat bukan berarti 

bernilai tidak baik. Namun jika kita lihat dari efektifitas penerapan informasi dari 

kegiatan dakwah tersebut sangatlah kurang memadai jika kita lihat maraknya 

informasi sekuler yang menerpa kita sehari-hari. Oleh karena itu menjadi keharusan 

adanya strategi baru dalam pelaksanaan suatu kegiatan dakwah. Sejarah mencatat, 

media dakwah melalui seni dan budaya pada masa itu adalah dakwah yang efektif dan 

terasa signifikan dalam hal penerapan ideologi Islam pada masyarakat pada 

zamannya. Seperti halnya media film. Film adalah media yang begitu pas dalam 

memberikan influence bagi masyarakat umum. Penonton film seringkali terpengaruh 

dan cenderung mengikuti seperti halnya peran yang ada pada film tersebut. Maka ini 

dapat menjadi peluang yang baik bagi pelaku dakwah ketika efek dari film tersebut 

bisa diisi dengan konten-konten keislaman. 

 Remaja menganggap bahwa film seperti salah satu acara yang ditayangkan di 

televisi terdapat beberapa pesan moral yang dapat diangkat atau diambil maknanya 

dari tayangan-tayangan filmyang disesuaikan dengan alur atau jalan cerita dari isi 

film tersebut. Sebab film memberikan peluang untuk terjadinya peniruan apakah itu 

positif ataupun negatif. Dikarenakan dampak yang ditimbulkan lewat acara-acara film 

begitu besar maka sungguh pas dan tepat jika proses dakwah pun dilakukan melalui 

film-film yang bertemakan dakwah. Media film yang menyuguhkan pesan yang 



66 
 

  

hidup dan akan mengurangi keraguan apa yang disuguhkan, lebih mudah diingat dan 

mengurangi kelupaan.  

 Penulis menemukan jawaban remaja dimana film dijadikan salah satu refrensi 

media hiburan untuk menghilangkan stress dan jenuh ketika ingin mendengarkan 

dakwah . penulis menganalisis bahwasanya dengan dakwah melalui media film 

memberikan dampoak positif dan negatif bagi para remaja yang menontonnya .  

 Dari temuan data penulis menemukan bahwasanya persepsi anggota remaja 

Islam Masjid Al Mukhlisin terhadap film sebagai media dakwah itu sangat 

menunjang remaja untuik mendengarkan dakwah atau pesan yang terdapat dalam 

dakwah . Hal ini ditiru oleh penulis untuk dijadikan sebagai pengisi dalam dakwah 

yaitu menonton film religi produksi UKM Rumah Film KPI. Jadi timbullah 

efektifnya dakwah dan keberhasilan dakwah serta kualitas dakwah yang baik . 

 Melihat bahwa fungsi film sebagai media dalam dakwah sudah dijalankan 

dengan baik, hal ini berarti menunjukan bahwa tingginyab kreativitas dari para 

pemberi dakwahh untuk tidak monoton dalam berdakwah dengan menggunakan 

teknis melalui film. 
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pada pembahasan yang diangkat oleh penulis tentang Persepsi Remaja 

terhadap Film Religi yang dilakukan di Risma Al Mukhlsiin Kelurahan Korpri 

Raya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Maka penulis memberikan 

beberapa kesimpulan sebagai hasil analisis data yang telah penulis lakukan 

berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. 

1. Bahwa persepsi yang disampaikan para anggota risma Al Mukhlisin 

mengenai film-film religi produksi UKM Rumah Film KPI ialah 

sesuatu film yang berbeda dari segi makna cerita nya yang dikuti atau 

bersumber dari Al Quran dan Hadist itu memiliki makna yang dapat 

dimengerti oleh para remaja, dari segi alur ceritanya pun begitu unik 

walaupun para anggota begitu teliti untuk memahami alur ceritanya, 

pada akhirnya mereka bisa menemukan bagaimana alur cerita ini 

dibuat, lalu dari segi aktor dan aktris yang ada dalam film-film religi 

produksi UKM Rumah Film KPI ini juga menari disamping mereka 

melihat secara fisik, mereja juga melihat dari segi kemampuan nya 

berakting. 
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2. Tingkat keberhasilan penulis dalam menyampaikan dakwah melalui 

film kepada risma Al Mukhlisin sudah tergolong baik, hanya saja 

belum terlaksana secara maksimal. Hal ini disebabkan karena 

keberhasilan inin tidak hanya ditentukan oleh film nya saja, tetapi juga 

harus ditunjang dengan orang yang menonton film religi tersebut  

B. Saran-saran 

Setelah penulis mencermati dan menganalisis serta menarik 

kesimpulan yang bersifat deskriptif, maka guna melengkapi hasil penelitian 

ini penulis memberikan saran dan masukan dengan data-data temuan di 

lapangan penelitian, sebagai berikut :  

1. Diharapkan para anggota risma dapat menerakan dalam kehidupan sehari-

hari nya tentang apa yang sesuai dengan makna cerita dari film-film religi 

produksi UKM Rumah Film KPI, baik dari segi ide ceritanya, alur cerita 

bahkan karakter aktor dan aktrisnya. 

2. Diharapkan metode dakwah melalui film ini bisa dilanjutkan dan 

digunakan kembali sebagai alternatif, agar para anggota risma tidak bosan 

dan monoton untuk mengikuti kegiatan risma pada umunnya. 

3. Diharapkan film-film religi ini bisa menjadi motivasi untuk para anggota 

risma agar terus menonton film religi, dan menghindari tontonan yang 

kurang terdapat pesan baik nya, serta moral yang tidak baik untuk 

ditonton. 
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C. Penutup  

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT. Yang 

telah membeikan kemapuan dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  

Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pembaca dan terkhusus kepada penulis baik itu di dunia maupun  di akhirat 

kelak, terlebih lagi bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, 

semua ini disebabkan karena keterbatasan dan pengalaman penulis, karenya 

penulis sangat membutuhkan kritikan dan masukan yang sifatnya 

membangun. 

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah membantu, baik moril maupun materil sehingga terselesaikannya skripsi 

ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca , semoga Allah 

menjaga dan memudahkan semua urusan kita Aamiin. 
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