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ABSTRAK 

PESAN DAKWAH DALAM FILM 3 HATI DUA DUNIA SATU CINTA 

KARYA BENI SETIAWAN 

(Studi Analisis Semiotika Roland Barthes) 

 

OLEH 

JOHADI SAPUTRA 

 

        Pesan dakwah adalah isi dari aktivitas dakwah yang disampaikan oleh 

seorang Da’i kepada Mad’u, Berupa ajaran Islam yang secara garis besar dapat 

dikelompokan menjadi 3 bagian, yaitu Aqidah, Syari’ah dan Akhlak. Dalam abad 

globalisasi dan informasi sekarang ini, Pesan dakwah bisa didesing semaksimal 

mungkin menggunakan media massa modern seperti: Radio, TV, Pers, Film dan 

sebagainya. Tak ada yang dapat membantah kemampuan media komunikasi 

massa ini dalam penyebaran suatu Agama. Film 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta 

adalah film drama Indonesia yang dibuat pada tahun 2010 disutradarai oleh Beni 

Setiawan yang di angkat dari Novel Da Peci Code dan Rosid & Delia karya Ben 

Sohib. 

         Fokus Masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana isi 

pesan dakwah dalam Film”3 Hati Dua Dunia Satu Cinta” karya Beni Setiawan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pesan-pesan 

dakwah yang ada pada film tersebut. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan keilmuan bagi pengembangan penelitian Ilmu Dakwah pada 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi khususnya Komunikasi Penyiaran Islam.  

          Untuk mengidentifikasi pesan-pesan dakwah secara mendalam dan 

menyeluruh penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data diperoleh 

melalui metode dokumentasi dan metode wawancara. Data kemudian dianalisis 

menggunakan metode analisis Semiotika Teori Roland Barthes. Pada model ini, 

Roland Barthes menekankan pada temuan dua tingkat dalam pertandaan, yaitu 

Denotasi dan Konotasi. 

          Temuan dari peneliti ini, bahwa fim 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta 

mengandung pesan: Akidah, Syari’ah dan Akhlak. Pesan Akidah dalam film ini 

tergambar pada saat Abah yang tak memperbolehkan Rosid berpacaran dengan 

Delia yang bukan seagama di menit ke 55. Pesan Syari’ah, dimana Rosid Sholat 

dan berdoa kepada Allah dimenit ke 35. Dan pesan Akhlak saat Rosid bejabat 

tangan dan mencium tangan Uminya yaitu salah satu Akhlak patuh terhadap orang 

tua dimenit ke 34. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan salah satu cerminan pokok dalam suatu penelitian karya 

ilmiah, maka untuk menghindari kesimpang siuran dalam memahami judul ini 

kiranya perlu dijelaskan dengan jelas dan baik. Adapun judul skripsi ini berjudul: 

“Pesan  Dakwah  Dalam Film 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta Karya Beni 

Setiawan (Study Analisis Semiotika Teori Roland Barthes)”. Maka dari itu 

peneliti perlu mempertegas mengenai beberapa istilah judul sebagai berikut: 

 Pesan adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima
1
. Pesan 

adalah sesuatu yang bisa disampaikan dari seseorang kepada orang lain, baik 

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

pernyataan dari sebuah sikap
2
.  

   Dakwah adalah suatu aktifitas atau kegiatan yang bersifat menyeru atau 

mengajak kepada oarang lain antuk mengamalkan ajaran Islam.
3
 Menurut 

M.Arifin yang dikutip oleh Samsul Munir Amin dalam bukunya Ilmu Dakwah, 

mengatakan dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan baik 

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

                                                           
1
Hafied Cangara,Pengertian Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).  h.  23. 

2
Toto Tasmoro, Komunikasi Dakwah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).  h.  9. 

3
M. munir, Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Prenada Media, 2006).  h. 21. 
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sadar dan berencana dalam mempengaruhi orang lain baik secara individual 

maupn kelompok
4
. 

 Jadi Pesan Dakwah dalam penelitian ini adalah isi dari aktifitas dakwah yang 

disampaikan oleh seorang Da’I  kepada Mad’u, berupa ajaran Islam yang secara 

garis besar dapat dikelompokan menjadi 3 bagian, yaitu Aqidah, Syari’ah dan juga 

Akhlak.   

          Dengan demikian yang dimaksud dengan pesan dakwah adalah nasihat yang 

disampaikan oleh seseorang dalam upaya mengubah manusia agar teguh pada 

aturan Allah dengan menjalankan dan mengamalkan ajaran agama Islam. Jadi 

demikian pesan dakwah yang terdapat dalam film “3 Hati  Dua Dunia  Satu Cinta” 

ini adalah semua ajaran, nasihat yang disampaikan dalam film “3 Hati  Dua Dunia  

Satu Cinta” yang berasal dari semua adegan, dialog, penokohan, latar, serta setting 

yang bertujuan agar manusia berpegang teguh pada ajaran agama, dan senantiasa 

berbuat baik pada sesama. 

   Pada awal Juli, tepatnya tanggal 1 Juli 2010, dunia perfilman Indonesia telah 

diramaikan dengan munculnya film “3 Hati  Dua Dunia  Satu Cinta”, dengan  

didukung oleh aktor dan aktris terbaik FFI 2010, yaitu Reza Rahadian dan Laura 

Basuki. Mengangkat tema toleransi, film “3 Hati Dua Dunia Satu Cinta” yang 

disutradarai Benni Setiawan dan juga sekaligus menjadi penulis skenario film ini, 

diangkat dari novel Da Peci Code dan Rosid & Delia karya Ben Sohib. Dialog-

                                                           
4
 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2009).  h. 3. 



3 
 

dialog segar berlatar budaya Arab-Betawi nan menghibur amat kental mewarnai 

film ini. 

   Sebagai tontonan, film produksi Mizan Productions ini cukup komprehensif 

karena selain mengusung topik perbedaan keyakinan, didalamnya ada pesan dan 

kritik tersirat yang diangkat dari kondisi masyarakat saat ini. Mungkin ada yang 

tersindir oleh adegan penggerebekan para pemuda Islam terhadap komunitas yang 

dianggap menganut aliran sesat. Di sisi lain ada, kepedulian seseorang seniman 

terhadap pendidikan anak jalanan. Film ini didedikasikan untuk WS Rendra 

sebagai penyair legendaris. 

   Menurut Bachtiar Effendi, Intlektual Muslim, ia mengaku bahwa tema yang 

diangkat dalam film 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta sangat strategis dengan problem 

aktual yang dihadapi Indonesia saat ini, yaitu toleransi beragama dan 

keharmonisan etnik. Film ini, bagi Bachtiar, benar-benar merefleksikan realitas 

sosial, keagamaan dan budaya yang ada di Indonesia saat ini. 

   Jadi yang dimaksud dengan penelitian di atas bahwa “Pesan  Dakwah  

Dalam Film 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta” adalah penelitian terhadap semua 

pesan-pesan yang mengandung unsur dakwah Islamiyah yang terdapat dalam film 

tersebut
5
. 

 

                                                           
5
Ibn Ghifarie, Film 3 Hati 2 Dunia 1Cinta, Solusi Pernikahan Beda Agama, 

http://www.kompasiana.com/ghifarie/film-3-hati-2-dunia-1-cinta-itu-solusi-pernikahan-beda-

agama_54ff102aa33311704250f83d 
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B. Alasan Memilih Judul  

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah : 

1. Ketertarikan  penulis  dalam  dunia  cinematography atau perfilman, 

dimana perfilman  merupakan  bagian  dari bidang komunikasi. 

2. Ketertarikan penulis terhadapfilm 3hati Dua Dunia Satu Cinta sebagai 

objek dalam penelitian karena film ini terdapat makna toleransi beragama 

dimana  Indonesia  mempunyai keanekaragaman agama. 

3. Judul ini juga memudahkan penulis dalam pencarian data yang diperlukan 

dalam penelitian Pesan Dakwah Dalam Film 3Hati Dua Dunia Satu Cinta. 

C. Latar Belakang Masalah 

  Dakwah Islam identik dengan risalah Islamiah yang diemban oleh para rasul. 

Dalam pengertian bahwa ajaran Islam diterima oleh para rasul untuk 

disebarluaskan kepada pengikutnya. Tugas dakwah Islamiah dimulai sejak zaman 

Nabi Nuh as. (QS.29:14). Dakwah Islam memberdayakan masyarakat sehingga 

mereka dapat berkarya secara optimal, serta berkreasi dan berinovasi secara 

otonom. Dakwah mengembangkan potensi yang selama ini terpendam dalam 

relung kehidupan masyarakat. Dakwah adalah suatu tujuan utama dan mulia
6
. 

 Ada kecenderungan dalam masyarakat kita bahwa tugas dakwah hanyalah 

milik kyai, ulama, dan pemimpin-pemimpin informal. Biasanya pandangan seperti 

ini dilandasi paham agama yang hanya melihat Nabi sebagai pemimpin doa dan 

                                                           
6
Dr.Bambang S. Ma’arif Komunikasi Dakwah, (Bandung : Simbiosa Rekatama Media 2010). 

h. 21. 
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imam sholat, tanpa memandang beliau sebagai social reformer, dan bangsawan 

pemimpin Negara umat yang prural. Pengertian dakwah selama ini terasa sempit 

jika hanya ditunjukan pada dakwah podium, mimbar, atau da’wah bil maqal. 

Padahal dakwah dalam arti sebenarnya, memiliki speetrum yang sangat luas. 

Agaknya da’wah bil hal, juga da’wah bil qalam kurang dan masih sangat terbatas. 

Dikalangan umat Islam, memang budaya kata/bertutur (bil malaq) lebih kuat 

dari pada budaya perbuatan (bil hal), orientasi ke belakang masih lebih disukai 

daripada orientasi ke depan, berfikir secara rasional masih dikalahkan oleh 

pendekatan emosional, penemuan empiris dibatalkan oleh ramalan-ramalan yang 

tidak bisa dipertanggungjawabkan dan etos masih dikalahkan dengan mitos.  

    Selama ini, karena tema dan cakupan dakwah yang disampaikan para juru 

dakwah selama ini hanya berkisar dalam masalah-masalah hablun minallah 

hubungan vertical) atau maslah ukhrawi belaka. Sementara tema dakwah Islam 

lainya, yaitu hablun minannas (hubungan horizontal) tidak banyak disinggung. 

Dalam hal ini diperlukan suatu pemahaman dan perubahan pemahaman yang 

komprehensif sehingga dakwah tidak kehilangan makna yang hakiki, tetapi 

mengena dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Dari sinilah perlunya melihat 

dakwah dari berbagai dimensi. Karena pada dasarnya dakwah adalah aktivitas 

mengubah masyarakat menjadi lebih baik dalam berbagai persoalan agar sesuai 

dengan ajaran Islam. 

  Pada era globalisasi sekarang ini, tentu banyak yang perlu dibenahi 

bagaimana seharusnya da’i atau lembaga dakwah  melakukan aktivitas dakwah 
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termasuk penggunaan berbagai dimensi untuk kepentingan dakwah 

komunikasi,psikologi, public relations, jurnalistik, tradisi kepenulisan, manajemen, 

seni, media mutakhir ( elektronik : seperti film, sinetron, internet) dan lain-lain 

untuk kepentingan dakwah Islam
7
.  

  Film merupakan produk komunikasi massa yang sangat berpengaruh bagi 

kehidupan manusia. Kerjanya ibarat jarum hipodermik atau peluru yang banyak 

dicetuskan oleh pakar ilmu komunikasi, dimana kegiatan mengirim pesan sama 

halnya dengan tindakan menyuntikkan obat yang dapat langsung merusak ke 

dalam jiwa penerima pesan
8
. 

  Film dapat dikatakn sebagai media komunikasi yang unik dibandingkan 

dengan media lainnya, karena sifatnya yang bergerak secara bebas dan tetap, 

penerjemahannya langsung melalui gambar-gambar visual dan suara yang nyata, 

juga memiliki kesanggupan untuk menangani berbagai subyek yang tidak terbatas 

ragamnya
9
. Berkat unsur inilah, film merupakan salah satu bentuk seni alternatif 

yang banyak diminati masyarakat, karena dapat mengamati secara seksama apa 

yang memungkinkan ditawarkan sebuah film melalui peristiwa yang ada dibalik 

ceritanya. Yang tak kalah pentingnya, film juga merupakan ekspresi atau 

pernyataan dari sebuah kebudayaan. 

                                                           
7
Ibid.hml. xii 

8
Morisan,  Media Penyiar: Strategi Mengelolah Radio Dan Televisi, (Tangerang: Ramdina 

Prakarsa, 2005). h. 12. 
9
Adi Pranajaya,  Film Dan Masyarakat Sebuah Pengantar,  (Jakarta BPSDM Citra Pusat 

Perfilman. H. Usman Ismail, 2000). h. 6. 
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 Film dibuat dengan tujuan tertentu kemudian hasilnya tersebut ditayangkan 

untuk dapat ditonton oleh masyarakat dengan peralatan teknis. Karakter 

psikologisnya khas bila dibandingkan dengan sistem komunikasi interpersonal, 

seperti bahwa film bersifat satu arah. Bahkan bila dibandingkan dengan jenis 

komunikasi massa lainnya, film dianggap jenis yang paling efektif. 

 Film saat ini sudah menjadi keseharian dalam kehidupan masyarakat bahkan 

umat manusia di dunia. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, 

menonton film menjadi sangat mudah didapatkan. Setiap hari bahkan setiap jam, 

kita dapat menyaksikan berbagai film, baik melalui televisi, gedung-gedung 

bioskop, VCD, DVD, hingga internetyang tersebar dimana-mana. Oleh karenanya 

saat ini sepertinya film mustahil dipisahkan dari kehidupan manusia, termasuk 

anak-anak. Film bisa dianggap sebagi pendidik yang baik jika memuat nilai 

edukatif, sebaliknya film juga bisa berakibat buruk jika hanya mengandung aspek 

hiburan. Meskipun film besar pengaruhnya, namun aspek sosial kontrolnya tidak 

sekuat pada surat kabar atau majalah serta televisi yang memang menyiarkan 

berita berdasarkan fakta terjadi. Fakta dalam film ditampilkan secara abstrak, di 

mana tema cerita bertitik tolak dari fenomena yang terjadi di tengah 

masyarakat.Bahkan dalam film, cerita dibuat secara imajinatif
10

. 

  Film dapat juga memberikan pengaruh pada jiwa manusia. Dalam satu 

proses menonton film, terjadi suatu gejala yang disebut oleh ilmu jiwa sosial 

                                                           
10

 Anwar Arifin dan  Azwar Hasan , ”Pemberdayaan Perfilman Indonesia.Suatu Upaya 

Memahami Realitas Masyarakat Indonesia” dalam  Apresiasi Film Indonesia 2 (Jakarta: Direktorat 

Pembinaan Film dan Rekaman Video Departemen Penerangan RI, 1997).  h. 74. 
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sebagai identifikasi psikologis. Ketika proses decoding terjadi, para penonton 

sering menyamakan seluruh pribadinya dengan salah seorang peran film. Penonton 

bahkan hanya dapat memahami atau merasakan seperti yang di alami Oleh salah 

Satu pemeran, Lebih dari itu mereka juga seolah olah  mengalami sendiri adegan 

adegan  dalam film. 

 Film sebagai media komunikasi dapat pula berfungsi sebagai media tabligh, 

yaitu media untuk mengajak kepada kebenaran dan kembali menginjakkan kaki di 

jalan Allah. Sebagai media tabligh film mempunyai kelebihan tersendiri 

dibandingkan dengan media-media lainnya. Dengan kelebihan-kelebihan itulah, 

film dapat menjadi media tabligh yang efektif, dimana pesan-pesannya dapat 

disampaikan kepada penonton secara halus dan menyentuh relung hati tanpa 

mereka merasa digurui. Hal ini senada dengan ajaran Allah bahwa untuk 

mengkomunikasikan pesan, hendaknya dilakukan secara qawlan sadidan, yaitu 

pesan yang dikomunikasikan dengan benar, menyentuh dan membekas dalam hati. 

    Namun menjadikan film sebagai media pendidikan tentunya harus bisa 

menyesuaikan bagaimana pesan pendidik yang disampaikan dapat diterima oleh 

audiensnya tanpa terasa menggurui. Hal inilah yang telah dilakukan oleh seorang 

sutradara sekaligus penulis skenario Indonesia bernama Beni Setiawan. Ia 

membuat sebuah film motivasi tenteng toleransi beragama yang sangat memikat, 

yaitu 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta. Film yang di produseri oleh Putut Widjanarko, 

dan di produksi oleh Mizan ini, bercerita mengenai sepasang kekasih dengan 

perbedaan prinsip agama, sang lelaki adalah keturunan Arab yang keluarganya 
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masih memegang tradisi ke-Islaman dan juga ke-Araban yang kuat. Sang 

perempuan, Manado Khatolik dari keluarga yang taat.Mereka berencana untuk 

menikah, namun kedua orang tua mereka menentang keras. Orang tua mereka 

tidak setuju, karena keyakinan yang dianut, menikah beda agama tidak legal, alias 

haram. Tetapi, sepasang kekasih itu terus berusaha mancari jalan agar cinta 

mereka menyatu. 

  Pesan utama yang ingin diangkat dalam film ini tentang toleransi beragama 

dan kesadaran untuk menjaga keragaman etnik di Indonesia, serta mengutamakan 

keluarga dalam urusan apapun.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud menyusun 

skripsi yang berjudul “ Pesan Dakwah Dalam Film 3 Hati Dua Dunia Satu 

Cinta” , karya Beni Setiawan. 

D. Rumusan Masalah 

  Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat dikemukakan 

perumusan masalah yaitu, pesan dakwah apa sajakah yang terkandung dalam film 

“3Hati Dua Dunia Satu Cinta” ? 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dipaparkan maka tujuan 

penelitian ini adalah, untuk mengetahui pesan dakwah dalam film “3Hati Dua 

Dunia Satu Cinta”. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Segi Akademis  

Dapat memebrikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi studi Ilmu 

Komunikasi dan Penyiaran Islam. 

2. Segi Praktis  

a. Sebagai pengalaman tersendiri bagi peneliti dan juga sebagai referensi 

bagi penelitian selanjutnya. 

b. Sebagai pertimbangan dalam mengembangkan dakwah Islam dengan 

kemasan yang menarik dan berbeda yaitu dengan media popular seperti 

film. 

c. Sebagai motivasi bagi dunia perfilman untuk melakukan inovasi dalam 

berkarya.  

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif, dimana temuan akan dideskriptifkan kemudian ditinjau kembali untuk 

dianalisis dari hasil pengamatan lapangan dan penelusuran pustaka. Sedangkan 

taraf analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih rinci terkait dengan 

rumusan masalah. Metode deskriptif kualitatif adalah peroses pencarian dengan 

mengunakan data untuk memahami maslah sosial yang didasari pada penelitian 

yang menyeluruh. 
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2. Jenis Data 

Adapun sumber data penelitian ini terbagi dalam dua kategori yaitu data 

primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh 

peneliti, seperti wawancra langsung, dan ini merupakan sasaran utama dalam 

penelitian ini, sedangkan sumber data sekunder digunakan untuk diaplikasikan 

guna mempertajam analisis data primer, yaitu sebagai pendukung dan penguat 

data primer dalam penelitian. 

       Sumber data primer : Yaitu data yang diperoleh dari hasil analisis semiotik 

tiap adegan yang mengandung pesan dakwah yang terdapat dalam film 3 Hati 

Dua Dunia Satu Cinta, dan juga diperoleh dari hasil wawancara dengan sutradara 

film 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta, karya Beni Setiawan. 

         Sumber data sekunder : Yaitu data bersumber pada berbegai referensi 

seperti buku, film, media internet, dan terbitan lain yang relevansinya dengan 

masalah penelitian. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah film 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta karya Beni 

Setiawan. Dan objek penelitian ini adaah scene dalam film 3 Hati Dua Dunia 

Satu Cinta yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian. 

4. Tehnik Pengumpulan Data  

Adapun tahapan-tahapan dalam pengumpulan data, penulis menggunakan 

metode sebagai berikut : 
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a. Observasi atau pengamatan yaitu metode pertama yang digunakan 

dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan dan pencatatan 

terhadap fenomenah-fenomenah yang diselidiki. Disini penulis 

membaca dan memahami ini pesan dakwah yang ada pada film 3 Hati 

Dua Dunia Satu Cinta ini.  

b. Metode wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data 

dengan melakukan komunikasi tatap muka (face to face) antara 

peneliti dan sumber peneliti. Dalam hal ini penulis melakukan 

wawancara dengan Beni Setiawan sebagai sutradara dari film 3 Hati 

Dua Dunia Satu Cinta. 

c. Dokumentasi yaitu data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, buku-buku yang menunjang penulis skripsi ini, internet, dan 

lain sebagainya.  

Langkah selanjutnya ialah mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil 

dialog, wawancara, serta dokumentasi. Lalu mengolah hasil temuan atau data dan 

meninjau kembali data yang telah terkumpul. Seluruh data tersebut nantinya akan 

dipaparkan dengan didukung oleh beberapa hasil temuan studi pustaka yang 

kemudian di analisis. 

5. Tehnik Analisis Data 

Tehnik analisis data yang digunkan dalam penelitian ini adalah analisis 

semiotik yang bersifat kulitatif. Secara sederhana semiotik adalah ilmu tentang 

tanda-tanda. Semiotik mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, dan konveksi-
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konveksi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut berarti. Semiotik adalah studi 

tentang bagaimana bentuk-bentuk simbolik diinterpretasikan. Kajian ilmiah 

mengenai pembentukan makna. Secara substansial, semiotika adalah kajian yang 

concern dengan dunia simbol. 

Semiotik memecah-mecah kandungan teks menjadi bagian-bagian, dan 

menghubungkan mereka dengan wacana-wacana yang lebih luas. Sebuah analisis 

semiotik menyediakan cara menghubungkan teks tertentu dengan sistem pesan 

dimana ia beroperasi. Hal ini memberikan konteks intelektual pada isi: ia 

mengulas cara-cara beragam unsur teks bekerja sama dan berinteraksi dengan 

pengetahuan kultur kita untuk menghasilkan makna. 

Metode ini memperkaya pemahaman kita terhadap teks, sebagai sebuah 

metode, semiotik bersifat interpretatif, dan konsekuensinya sangat subjektif, 

Namun hal ini tidak mengurangi nilai semiotik karena semiotik adalah ilmu 

tentang memperkaya pemehaman kita terhadap teks. Peneliti menggunakan 

metode semiotik model Roland Barthes.Disini tanda dimaknai secara denotasi 

dan konotasi tanpa mengesampingkan mitos yang ada. Untuk memperoleh 

gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh dan 

mencakup permasalahan yang diteliti. 

          Langkah selanjutnya, peneliti berusaha menentuka makna pesan denotasi 

dan konotasi film tersebut. Dalam tahap menentukan denotasi dan konotasi, yang 

peneliti lakukan yakni mencari pesan dakwah dalam film 3 Hati Dua Dunia Satu 

Cinta karya Beni Setiawan. 
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 BAB II 

PESAN DAKWAH, FILM DAN TEORI SEMIOTIKA ROLAND BARTHES 

A. Pesan Dakwah 

1. Pengertian Pesan Dakwah 

Pesan adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima 
1
. 

Pesan adalah sesuatu yang bisa disampaikan dari seseorang kepada orang lain, 

baik secara individu maupun kelompok yang dapat berupa buah pikiran, 

keterangan, pernyataan dari sebuah sikap 
2
. Pesan yang dimaksud dalam proses 

komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan 

merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator 

kepada komunikan. Sementara Astrid mengatakan bahwa pesan adalah, ide, 

gagasan,informasi, dan opini yang dilontarkan seorang komunikator kepada 

komunikan yang bertujuan untuk mempengaruhi komunikan kearah sikap yang 

diinginkan oleh komunikator . 

Sedangkan dakwah hakikatnya memiliki pengertian secara khusus. Secara 

etimologi berasal dari bahasa Arab bermakna panggilan, ajakan atau seruan. 

Dalam tata bahasa Arab kata dakwah berbentuk sebagai “isim masdar”. Kata ini 

berasal dari fiil (kata kerja) “da‟a yad‟u yang artinya memanggil, mengajak atau 

                                                           
1
Hafied Cangara,Pengertian Ilmu Komunikasi,( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) 

2
 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Dalam Teori Dan Praktek, (Bandung:Remaja 

Rosdakarya, 2005) 

Susanto Astrid, Komunikasi Dalam Teori Dan Praktek, (Bandung: Bina Cipta 1997) 
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menyeru. Kata dakwah sering menjumpai atau dipergunakan dalam ayat-ayat Al-

Qur‟an dalan firman Allah (QS.Yunus;25):  

ارِ  َو ٱُهَّلل   ٰ دَو ٓواْ إَِلَو ٰ ِ  يَوۡدع  ٰٖط ُمۡلتَوقِيٖم  ٱلُهَّلل َو ٰ ِصرَو آء  إَِلَو َوشَو ن ي يَوۡهِدي مَو   ٢٥  َو
Artinya “Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga) dan memimpin orang 

yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus (Islam 
3
). 

Secara sistematik, dakwah (da’wah) berarti ajakan, seruan dan panggilan. 

Secara terminologi dakwah adalah upaya komunikator dakwah ( da‟i) untuk 

mengajak orang lain kepada ajaran Islam, dengan terlebih dahulu membina diri 

sendiri. Secara istilah, dakwah  mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat 

luas. Ajaran Islam dan nilai-nilainya disajikan dengan menjelaskannya kepada 

masyarakat agar mereka dapat memahami dan menyetujui kandungan pesannya 

sehinggah mereka dapat mengamalkannya
4
. 

Pesan dakwah adalah isi pesan komunikasi secara efektif terhadap 

penerima dakwah, pada dasarnya materi dakwah Islam, bergantung pada tujuan 

dakwah yang dicapai sudah menjadi doktrin dan komitmen bahkan setiap muslim 

wajib berdakwah, baik itu secara perorangan ataupun dengan orang banyak, oleh 

karena itu dakwah harus terus dilakukan. Pesan dakwah tidak lain adalah Al-

Islam yang bersumber kepada Al-Qur‟an dan Al-Hadits sebagai sumber utama 

yang meliputi aqidah, syariah dan ahlak dengan sebagai macam cabang ilmu 

                                                           
3
Drs.Enjang AS, M.Ag, M.Si, Dasar-dasar Ilmu Dakwah,   

4
Dr.Bambang S. Ma‟arif, komunikasi Dakwah. h 34 
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yang di perolehnya jadi pesan dakwah atau materi dakwah adalah isi dakwah 

yang di sampaikan da‟i kepada mad‟u yang bersumber dari agama Islam . 

Pesan dakwah merupakan piranti lunak yang disampaikan oleh 

komunikator dakwah melalui ceramah atau tablig. Pesan komunikasi dakwah 

berupa nilai-nilai keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam, baik yang di 

ambil dari al-Qur‟an, maupun sunah. Ajaran Islam merupakan panduan jalan 

kehidupan umatnya yang autentik dan universal
5
. 

Dalam Ilmu Komunikasi pesan dakwah adalah massage, yaitu simbol-

simbol. Dalam literatur berbahasa Arab, pesan dahwah disebut maudhu’al-

da’wah. Istilah ini lebih tepat dibanding dengan istilah “materi dakwah” yang 

diterjemahkan dalam Bahasa Arab menjadi maadah al-da’wah. Sebutan yang 

terakhir ini bisa menimbulkan kesalah pahaman sebagai logistik dakwah.Istilah 

pesan dakwah dipandang lebih tepat untuk menjelaskan, isi dakwah berupa kata, 

gambar, lukisan dan sebagainya yang diharapkan dapat memberi pemahaman 

bahkan perubahan sikap dan perilaku mitra dakwah. Jika dakwah melalui tulisan 

umpamanya, maka yang ditulis itulah pesan dakwah. Jika dakwah melalui lisa, 

maka yang diucapkan pembicaraan itulah pesan dakwah. Jika melalui tindakan, 

maka perbuatan baik yang dilakukan itulah pesan dakwah. Dengan demikian 

yang dimaksud dengan pesan dakwah adalah nasihat yang disampaikan oleh 

                                                           
5
Dr.Bambang S. Ma‟arif, komunikasi Dakwah.h  43. 

Prof. Dr.Moh. Ali Aziz, M.Ag, Ilmu Dakwah. h 318 
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seseorang dalam upaya mengubah manusia agar teguh pada aturan Allah dengan 

menjalankan dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

Pada perinsipnya, pesan apa pun dapat dijadikan sebagai pesan dakwah 

selama tidak bertentangan dengan sumber utamanya, yaitu Al-Qur‟an dan Hadis. 

Dengan demikian, semua pesan yang bertentangan terhadap Al-Qur‟an dan Hadis 

tidak dapat disebut sebagai pesan dakwah. Semua orang  dapat berbicara tentang 

moral, bahkan dengan mengutip ayat Al-Qur‟an sekalipun. Akan tetapi, jikahal 

itu dimaksudkan untuk pembenaran atau dasar bagi kepentingan nafsunya 

semata, maka demikian itu bukan termasuk pesan dakwah. Pesan dakwah pada 

garis besarnya terbagi menjadi dua, yaitu pesan utama (Al-Qur‟an dan Hadis) 

dan pesan tambahan atau penunjang (selain Al-Qur‟an dan Hadis).
6
 

2. Dasar Hukum dakwah 

Keberadaan dakwah sangat urgen dalam Islam.Antara dakwah dan Islam 

tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana 

diketahui, dakwah merupakan suatu usaha untuk mengajak, menyeru, dan 

mempengaruhi manusia agar selalu berpegang pada ajaran Allah, guna 

memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Usaha mengajak dan 

mempengaruhi manusia agar pindah dari suatu situasi ke situasi yang lain, yaitu 

dari situasi yang jauh dari ajaran Allah menuju situasi yang sesuai dengan 

petunjuk dan ajaran – Nya.  

                                                           
6
Prof. Dr.Moh. Ali Aziz, M.Ag, Ilmu Dakwah.h 319. 
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Setiap muslim diwajibkan menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh 

umat manusia, sehingga mereka dapat merasakan ketenteraman dan kedamaian. 

Dasar hukum kewajiban dakwah tersebut banyak disebutkan dalam Al Qur`an. 

Diantaranya adalah surat Ali Imran ayat 104 yaitu:  

ن ۡۡلَوك  ونَو إَِلَو  َو ةٞ يَوۡدع  مُهَّلل
 
ۡ  أ      نَو ِ   ۡٱَوۡ ِ  ّمِنك 

ۡ
يَو  ۡ    ِو   َو ِن  ٱۡ َو ۡونَو عَو يَوۡنهَو   َو

  ِ 
ننَو ٓئِكَو ه     ٱۡ   ْ َلَو

 
أ ونَو   َو   ِ  ۡ   ١٠٤  ٱۡ  

   

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

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

munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran ayat 104). 

(Mujamma` Al Malik Fahd Li Thiba`at Al Mush Haf Asy Syarif, 1433 H: 93).  

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur`an surat An Nahl ayat 125:  

ّ ِكَو ِ   ۡد    ٰ  َو ِيِي رَو ةِ  إَِلَو ةِ   َو  ۡٱِۡن َو وِۡع َو نَوةِ    ٱۡ َو ِٰدٱۡه   ِ   ۡٱَولَو  ِِهَو  ٱُهَّللِ    َو َو
ن  َو ِي ِ ِ  يُهَّلل عَو ن  َو ۡع َو    ِ َو

َو
وَو أ ن   إِنُهَّلل رَو ُهَّللكَو ه  ۡ لَو

َو
ۡع َو   ِ  ۦأ

َو
وَو أ ۡهتَوِدينَو   َوه    ١٢٥  ٱۡ  

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

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-

Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.”(QS.An Nahl ayat 125). (Mujamma` Al Malik Fahd Li Thiba`at Al 

Mush Haf Asy Syarif, 1433 H: 421).  
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Karena pentingnya dakwah itulah, maka dakwah bukan pekerjaan yang 

difikirkan dan dikerjakan sambil lalu saja melainkan suatu pekerjaan yang telah 

dibebankan wajibkan bagi setiap pengikutnya. Dasar kewajiban dakwah tersebut 

terdapat dalam kedua sumber hukum Islam yaitu: Al-Qur‟an dan Al-Hadist. 

a. Al-Qur‟an  

Agama Islam adalah agama yang menganut ajaran kitab Allah yakni 

Al-Qur‟an yang mana merupakan sumber utama ajaran-ajaran Islam. Di dalam 

Al-Qur,an banyak sekali yang membahas tentang masalah dakwah. Oleh karena 

itu materi dakwah Islam dari sumber Al-Qur‟an. 

b. Sunnah Rasul (Hadist) 

Didalam Sunnah Rasul banyak kita temui Hadist-Hadist yang 

berkaitan dengan dakwah. Begitu juga sejarah hidup, perjuangan dan cara-cara 

yang beliau pakai dalam menyiarkan dawahnya. Karena setidaknya kondisi yang 

dihadapi Rasulullah ketika itu di alami juga oleh juru dakwah sekarang ini. 

3. Jenis-Jenis Pesan Dakwah 

a. Ayat-ayat Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an adalah wahyu penyempurna.Seluruh wahyu yang 

diturunkan Allah SWT. kepada nabi-nabi terdahulu termaktub dan teringkas 

dalam Al-Qur‟an. Dengan mempelajarai Al-Qur‟an, seseorang dapat mengetahui 

kandungan Kitab Taurat, Kitab Zabur, Kitab Injil, Shahifah (lembaran wahyu) 

Nabi Nuh a.s,  Shahifah  Nabi Ibrahim a.s, Shahifah Nabi Musa a.s, dan  

Shahifah yang lain.  
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Al-Qur‟an merupakan landasan utama bagi para pendakwah, karena 

ayat-ayat suci Al-Qur‟an merupakan penguat dari apa yang kita sampaikan. 

Selain itu, nilai-nilai yang terdapat di dalam ayat suci Al-Quran merupakan nilai 

yang tertinggi yang ditetapkan oleh Allah Swt. 

b. Hadis Nabi SAW 

Menurut Ibn Manzur, hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari 

kata Al-hadits, jamaknya: Al-hadits Al-haditsan dan Al-hudtsan. Secara 

etimologis, kata ini memiliki banyak arti, diantaranya: Al-jadid (yang baru), 

lawan dari al-qodim (yang lama), dan al-khobaryang berarti kabar atau berita. 

Sedangakan secara terminologis para ulama hadis mendefenisikan 

hadis sebagai berikut: “segala sesuatu yang di beritakan dari nabi SAW. Baik 

berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifa-sifat maupun hal ihwal Nabi. 

Al-Quran dan Al-Hadis  bagi umat muslim sudah dianggap jelas akan 

nilai-nilai kebenarannya karena sumber dan tujuannya sudah sangat jelas, Al-

Quran berasal dari Allah dan Al-Hadis dari nabi Muhammad SAW. Al-hadis 

juga  merupakan pedoman hidup yang harus diikuti oleh segenap umat islam. 

Oleh karena itu wajib bagi seorang pendakwah selain belajar Al-Quran dia juga 

harus belajar hadis. 

Hal yang paling terpenting bagi pendakwah harus bisa mengetahui yang 

namanya hadis palsu, karena hadis-hadis yang disampaikan kepada para jamaah 

haruslah hadis-hadis yang shohih, dan tarbukti akan kebenarannya karena 
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sangatlah berbahaya bagi para pendakwah jika ia berdakwah menggunakan hadis 

palsu. 

c. Pendapat Para Sahabat Nabi SAW 

Orang yang hidup semasa dengan Nabi SAW, pernah bertemu dan 

beriman kepadanya adalah sahabat Nabi SAW. Pendapat sahabat Nabi SAW 

memiliki nilai tinggi, karena kedekatan mereka dengan Nabi SAW dan proses 

belajarnya yang langsung dari beliau. Diantara para sahabat Nabi SAW, ada yang 

termasuk sahabat senior (kibar ash-shahabah) dan sahabat junior (shigar ash-

shahabah).Sahabat senior diukur dari waktu masuk Islam, perjuangan, dan 

kedekatannya dengan Nabi SAW. Hampir semua perkataan sahabat dalam kitab-

kitab hadits berasal dari sahabat senior. 

d.  Pendapat Para Ulama 

Ulama secara harfiah berarti orang yang memiliki ilmu dan dipandang 

sebagai pemuka agama untuk membimbing umat Islam. Namun, dalam hal untuk 

dijadikan pesan dalam berdakwah, ulama disini dilihat dari segi ketaatannya 

dalam mendalami dan menjalankan ajara-ajaran Islam yang beliau tahu, 

berpegang pada Al-Qur‟an dan Hadist. 

e. Hasil Penelitian Ilmiah 

Penelitian ilmiah sangat membantu dalam pembuktian suatu kejadin 

yang masih kabur dalam pemikiran masyarakat sehingga dengan adanya 

penelitian orang-orang akan lebih mudah mencerna pesan dari suatu kejadian 

tersebut jika dibantu dengan hasil penelitian ilmiah. Terbukti dengan banyaknya 
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para pakar non-muslim yang menyatakan al-Qur‟an adalah kitab yang sangat 

sempurna informasinya setelah mereka menemukan bukti-bukti dengan 

menggunakan metode penelitian. 

Sifat dari hasil penelitian ilmiah adalah relatif dan reflektif. Relatif, 

karena nilai kebenarannya dapat berubah. Reflektif karena ia mencerminkan 

realitasnya. Hasil penelitian biasa berubah oleh penelitian berikutnya atau 

penelitian dalam medan yang berbeda.  

f. Kisah dan Pengalaman Teladan 

Pengalaman adalah guru yang paling berharga experience is the best 

teacher, maka dengan pengalaman dapat menjadikan seseorang berintropeksi 

terhadap tingkah laku maupun apa yang terjadi padanya. 

Selain itu, menanamkan pendidikan akhlakul karimah dari keterangan 

kisah kisah yang baik itu dapat meresap ke dalam nurani dengan mudah dan baik 

secara mendidik dalam meneladani perbuatan baik dan menghindari dari 

perbuatan buruk. 

g. Berita dan Peristiwa  

Berita menurut istilah „ilmu al-Balaghah dapat berarti benar atau dusta. 

Berita dikatakan benar apabila sesuai dengan fakta. Jika tidak sesuai, disebut 

berita bohong. Hanya berita yang diyakini kebenarannya yang patut dijadikan 

pesan dakwah. 
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h. Karya Sastra 

Pesan dakwah kadang kala perlu ditunjang dengan karya sastra yang 

bermutu sehingga lebih indah dan menarik. Karya sastra ini dapat berupa syair, 

puisi, pantun, nasyid atau lagu, dan sebagainya. Tidak sedikit para pendakwah 

yang menyisipkan karya sastra dalam pesan dakwahnya. Hampir setiap karya 

sastra memuat pesan-pesan bijak. 

i. Karya Seni 

Karya seni juga memuat nilai keindahan yang tinggi. Karya seni 

banyak menggunakan komunikasi verbal (diperlihatkan). Pesan dakwah jenis ini 

mengacu pada lambang yang terbuka untuk ditafsirkan oleh siapa pun.Jadi, 

bersifat subjektif. 

4. Tema-tema Pesan Dakwah 

Berdasarkan temanya, pesan dakwah tidak berbeda dengan pokok-pokok 

ajaran Islam.Banyak klasifikasi yang diajukan para ulama dalam memetakan 

Islam. Endang Saifuddin Anshari, membagi pokok-pokok ajaran Islam sebagai 

berikut: 

a. Akidah, yang meliputi iman kepada Allah SWT, iman kepada 

malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman 

kepada Rasul-rasul Allah, dan iman kepada qadla dan qadar. 
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b. Syariah, yang meliputi ibadah dalam arti khas (thaharah, shalat, 

shaum, zakat, haji) dan muamalah dalam arti luas (al-qanun al-

khas/hukum perdata dan al-qanun al-„am/hukum publik). 

c. Akhlak, yang meliputi akhlak kepada al-khaliq dan makhluq 

(manusia dan non manusia). 

5. Karakteristik Pesan Dakwah  

a. Orisinal dari Allah SWT 

 Orisinalitas merupakan karakteristik pesan dakwah dari teks ayat al-

Qur‟an dan Hadits. Orisinalitas tersebut dimaksudkan bahwa pesan dakwah 

Islam benar-benar berasal dari Allah SWT. 

b. Mudah dan Membawa Kebaikan 

Kemudahan ajaran Islam juga menjadi karakter pesan dakwah. Semua 

perintah Islam bisa ditoleransi dan diberi keringanan jika menemui kesulitan 

dalam pelaksanaannya. Dalam keadaan terpaksa, perbuatan yang terlarang dapat 

dimaafkan asalkan proporsional dan tidak merugikan orang lain.  

c. Seimbang 

Keseimbangan merupakan poosisi di tengah-tengah di antara dua 

kecenderungan. Dua kecenderungan yang saling bertolak belakang pasti terjadi 

dalam kehidupan manusia. Ketika ada manusia yang diliputi nafsu keserakahan, 
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pasti ada manusia lain yang tertindas. Islam mengatur hal ini dengan kewajiban 

zakat.  

d. Lengkap dan Universal 

Karakteristik pesan dakwah lainnya adalah universal, artinya 

mencakup semua bidang kehidupan dengan nilai-nilai mulia yang diterima oleh 

semua manusia beradab. Ajaran Islam mengatur hal-hal yang paling kecil dalam 

kehidupan manusia hingga hal yang paling besar, dari masalah yang sangat 

pribadi dalam diri manusia hingga masalah-masalah kemasyarakatan yang lebih 

luas.  

e. Masuk Akal 

Ajaran Islam memandang kehidupan secara realistis dengan 

menempatkan manusia pada kedudukan yang tinggi. Penempatan ini ditandai 

dengan dorongan manusia untuk selalu menggunakan akal pikirannya secara 

benar.  

6. Hubungan Pesan Dakwah Dengan Unsur-Unsur Dakwah 

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam 

setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah Da’i, Mad’u, Media 

dakwah, metode dakwah dan efek dakwah
7
.  

 

                                                           
7
  M.Munir & Wahyu ilaihi,. Op.Cit. h.21. 
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a. Hubungan Pesan dakwah dengan Da’i 

Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan, 

maupun perbuatanyang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat 

organisasi/lembaga
8
. Da’i sangat berhubungan erat dengan pesan dakwah, karena 

Da’i merupakan komunikator yang akan menyampaikan pesan dakwah tersebut 

kepada Mad’u sebagai komunikan atau orang yang menerima pesan. 

Dai juga harus mengetahui cara menyampaikan dakwah tentang 

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

memberi soluai, terhadap problema yang dihadapi manusia, juga metode-metode 

yang dihadirkan untuk menjadikan agar pemikiran dan prilaku manusia tidak 

salah dan tidak melenceng
9
.  

b. Hubungan Pesan dakwah dengan Mad’u 

Mad,u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia 

penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik 

manusia yang beragama Islam atau tidak(keseluruhan). 

Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan 

untuk mengajak mereka mengikuti  Agama Islam, sedangkan kepada orang-

orang yang telah beragama Islam dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, 

                                                           
8
 Ibid, h.22. 

9
Mutafa Malaikah, Manhaj Dakwah Yusuf Al-Qordhowi Harmoni antara kelebutan dan 

ketegasan,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997). h. 18.  
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Islam dan Ikhsan.
10

 Hubungan pesan dakwah dengan Mad’u adalah orang yang 

menerima pesan dakwah itu sendiri yang diharapkan Da’i mendapat feedback 

dari communican itu. 

c. Hubungan Pesan dakwah dengan  Metode Dakwah 

Metode dakwah artinya cara-cara yang dipergunakan oleh seorang 

Da‟i untuk menyampaikan pesan dakwah/ materi dakwah. Smber metode dakwah 

yang terdapat di Al-Qur‟an Surat al-Nahl: 125 menunjukan ragam yang banyak, 

seperti “Hikmat, nasihat yang benar dan mujadalah atau diskusi atau berbantah 

dengan cara yang baik”. 

1. Metode Ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud 

untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian dan 

penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan 

menggunakan lisan
11

. 

2. Metode Tanya Jawab adalah metode yang dilakukan dengan 

menggunakan tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana 

ingatan ata pikiran seseorang dalam memahami atau menguasai 

materi dakwah, disamping itu juga untuk merangsang perhatian 

penerima dakwah
12

. 

                                                           
10

Rini Setiawa, Ilmu Dakwah (Bandar Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung 

tahun 2009). h. 35. 
11

 Samsul Munir Amin, Op.Cit, h.101. 
12

 Ibid, h 102. 
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3. Metode Diskusi sering dimaksudkan untuk mendorong mitra 

dakwah berfikir dan mengeluarkan pendapat serta ikut 

menyumbangkan dalam suatu masalah Agama yang terkandung 

banyak kemungkinan-kemungkinan jawaban
13

. 

4. Metode Peropaganda. Dakwah propaganda berarti suatu upaya 

menyiarkan Islam dengan cara mempengaruhi dan membujuk 

massa, persuasive dan bukan bersifat otoriter
14

. 

5. Metode Keteladanan Dakwah dengan menggunakan metode 

keteladanan atau demontrasi berarti suatu cara penyajian dakwah 

dengan memberikan keteladanan langsung sehingga Mad’u akan 

tertarik untuk mengikuti kepada apa yang dicontohkannya
15

. 

6. Metode Drama Dakwah dengan menggunakan metode drama 

adalah salah satu cara menjajakan materi dakwah dengan 

mempertunjukan dan mempertontonkan kepada Mad’u agar 

dakwah dapat tercapai sesuatu dengan yang ditargetkan. Kini 

sudah banyak dilakukan dakwah dengan metode drama melalui 

film, radio, televisi, teater dan lain-lain. 

7. Metode Silatuhrahmi (Home Visit) Dakwah dengan menggunakan  

metode home visit atau silatuhrahmi, yaitu dakwah yang 

dilakukan dengan mengadakan kunjungan kepada suatu objek 

                                                           
13

 Moh. Ali Aziz,Op,Cit. h. 367. 
14

Samsul Munir Amin, Op. Cit, h. 101. 
15

 Ibid, h. 103. 
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tertentu dalam rangka menyampaikan isi dakwah kepada penerima 

dakwah. 

Hubungan pesan dakwah dengan metode dakwah adalah cara yang 

digunakan oleh seorang da’i untuk menyampaikan pesan dakwahnya sampai 

pada hati mad’unya.  

d. Hubungan Pesan Dakwah dengan Media Dakwah 

Media dakwah adalah peralatan yang dipergunakan untuk 

menyampaikan materi dakwah/pesan dakwah kepada penerima dakwah. Dari 

segi cara penyampaian pesan dakwah, media dakwah dapat dibagi menjadi tiga 

golongan yaitu:  

1. The spoken words (berbentu ucapan), yaitu alat yang 

mengeluarkan bunyi, karena hanya dapat ditangkap oleh telinga di 

sebut juga “the audial media” yang bisa berucap langsung yang 

dipergunakan sehari-hari misalnya telpon, radio dan lain 

sebagainya. 

2. The printed writing (yang berbentuk tulisan), yaitu termasuk 

didalamnya adalah barang-barang tercetak, gambar, lukisan, 

tulisan, buku, majalah, brosur, pamflet, dan lain sebagainya. 

3. The audiovisual (berbentuk gambar hidup) yait merupakan 

penggabungan dari kedua golongan yang diatas yait dapat 

didengar dan dilihat, misalnya seperti film, televisi, vidio dan lain-

lain. 

 Hubungan pesan dakwah dengan media dakwah adalah sebagai alat 

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

kepada khalayak sebagai  mad’u nya. 
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e. Hubungan Pesan Dakwah dengan Efek Dakwah 

Dalam setiap aktifitas dakwah pasti akan menimbukan reaksi. 

Artinya, jika dakwah telah dilakukan oleh seorang da‟i dengan materi dakwah, 

wasilah, dan thariqah tertentu, maka akan timbul respon dan efek (atsar) pada 

mad‟u (penerima dakwah). Tanpa menganalisa efek dakwah, maka kemungkinan 

kesalahan strategi dakwah yang sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah 

akan selalu terulang kembali. Tanggung jawab da‟i akan menjadi lebih berat 

apabila tidak adanya feedback atau umpan balik dari mad‟u. jadi semuanya 

tergantung dari pesan dan metode penyampaian dari da‟i tersebut.  

B. Film Religi 

1. Pengertian Film Religi 

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media 

komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi 

dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan, dan atau bahan hasil 

penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui 

peroses kimiawi, peroses elektronik atau peroses lainnya, dengan atau tanpa 

suara, yang dapat dipertunjukan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi 

mekanik, elektronik, dan atau lainnya. 

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 33 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 

2009 tentang perfilman mengatakan bahwa, Film merupakan karya seni budaya 

yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat 

berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat 
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dipertunjukan. Religi adalah “agama” Menurut kamus besar bahasa Indonesia 

Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan. 

Jadi yang dimaksud dengan film religi adalah karya cipta seni dan budaya 

yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar bercirikan tentang 

keagamaan, kepercayaan kepada tuhan dan dibuat berdasarkan asas 

sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan 

atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya, dengan atau tanpa suara, yang 

dapat dipertunjukan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, 

elektronik. 

2. Unsur-Unsur Pembentukan Film Religi 

Secara umum film religi memiliki unsur yang sama seperti film pada 

umumnya. Yakni, unsur naratif dan sinematik. Dua unsur tersebut saling 

berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk film. 

Masing-masing unsur tersebut tidak akan dapat membentuk film jika hanya 

sendiri. 

a. Unsur Naratif 

Bisa dikatakan bahwa unsur naratif adalah bahan (materi) yang akan 

diolah. Dalam film cerita unsur naratif adalah perlakuan terhadap cerita filmnya. 

Unsur naratif berhubungang dengan aspek cerita atau tema film. Setiap film 

ceritatidak mungkin lepas dari uunsur naratif. Setiap cerita pasti memilik unsur-

unsur seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, waktu serta lainnya. Seluruh 

elemen-elemen tersebut saling berinteraksi serta berkesinambungan satu sama 



32 
 

lain untuk membentuk sebuah jalinan peristiwa yang memiliki maksud dan 

tujuan. Sedangkan pada film religi unsur naratif lebih ke cerita tentang agama. 

 

 

b. Unsur Sinematik 

Sementara unruk  unsur sinematik adalah cara (gaya) untuk 

mengolahnya. Unsur sinematik atau juga sering disebut gaya sinematik 

merupakan aspek-aspek teknis pembentukan film yakni: 

1. Mise-en-scane adalah segala hal yang berada di depan kamera 

2. Sinematografi adalah perlakuan terhadap kamera dan filmnya serta 

hubungan kamera dan obyek yang diambil. 

3. Editing adalah transisi sebuah gambar (shot) ke gambar (shot) 

lainnya. 

4. Sedangkan suara adalah segala hal dalam film yang mampu kita 

tangkap melalui indra pendengaran. Seluruh unsur sinematik 

tersebut saling terkait, mengisi, serta kesinambungan satu sama 

lain untuk membentuk unsu sinematik secara keseluruhan. 

3. Karakter Film Religi 

Pada dasarnya karakter film religi tidak jauh berbeda dengan karakter film 

pada umumnya, yakni memiliki tujuan untuk menyampaikan suatu hal 

tergantung dengan jenis film tersebut dan sesuai dengan apa yang disampaikan 

oleh pembuat film. 
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Adapun karakter pada film religi, adalah: 

a. Film yang didalamnya menceritakan tentang cinta, baik cinta kepada 

Allah, Rasul dan sesama manusia. 

b. Film yang menceritakan nilai-nilai pendidikan yang dapat kita jadikan 

satu gambaran tentang kehidupan. 

c. Film yang menceritakan tentang akhlak Islam yang bersumber dari Al- 

Qur‟an dan Al-Hadist serta kisah-kisah tauladan Rassul SAW. 

4. Film Sebagai Media Dakwah 

Dakwah selama ini diidentikan dengan ceramah melalui media lisan. 

Namun, seiring era globalisasi, dimana trend informasi dan komunikasi semakin 

berkembang, media film seharusnya dapat mengambil peranan yang cukup 

signifikan dalam penyebaran pesan-pesan keagamaan. 

Film sebagai salah satu produk kemajuan teknologi mempunyai pengaruh 

yangbenar terhadap arus komunikasi yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat.Bila dilihat lebih jauh, film bukan hanya sekedar tontonan atau 

hiburan belaka, melainkan sebagai suatu media komunikasi yang efektif. Melalui 

film kita dapat mengekspresikan seni dan kretivitas sekalipun 

mengkomunikasikan nilai-nilai ataupun kebudayaan dari berbagai kondisi 

masyarakat. 

Dalam penyampaian pesan melalui film terjadi peroses yang berdampak 

signifikan bagi para penontonya. Ketika menonton sebuah film, terjadi 

identifikasi psikologi dari diri penonton terhadap apa yang disaksikannya. 
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Penonton memahami dan merasakan seperti apa yang dialami salah satu 

pemeran. Pesan-pesan yang terdapat dalam sejumlah adegan film akan 

membekas dalam jiwa penonton, sehingga pada akhirnya pesan-pesan itu 

membentuk karakter penonton.  

Film memeberikan pengaruh yang besar pada jiwa manusia. Dalam satu 

proses menonton film, terjadi suatu gejala yang disebut oleh ilmu jiwa sosial 

sebagai identifikasi psikologi. Ketika proses dicoding terjadi, para penonton 

kerap menyamakan atau meniru seluruh pribadinya  denganperan film. Penonton 

bukan hanya dapat memahami atau merasakan seperti yang dialami oleh salah 

satu pemeran, lebih dari itu, mereka seolah-olah mengalami sendiri adegan-

adegan dalam film.Pengaruh film tidak hanya sampai disitu. Pesan-pesan yang 

termuat dalam film akan membekas dalam jiwa penonton. Lebih jauh pesan itu 

akan membentuk karakter penonton
16

. 

Film sebagai media dakwah mempunyai kelebihan, antara lain dapat 

manjangkau berbagai kalangan. Kalau pers bersifat visual semata dan radio 

bersifat auditif, maka film dapat dijadikan media dakwah dengan kelebihannya 

sebagai audi visual. Kelebihan film sebagai media dakwah antara lain: 

a. Secara psikologi, penyuguhan secara hidup dan tampak yang dapat 

berlanjut dengan animation memiliki keunggulan daya efektif terhadap 

penonton. Banyak hal yang abstrak dan samar-samar dan sulit 

                                                           
16

Makarima Akhlak,Pengaruh Antara Minat Menonton Tayangan Film Religi Terhadap Anak, 

http://makarimalakhlak.blogspot.co.id/?m=i, diakses pada 4 april2016. 

Asep Kurniawan,Komunikasi Penyiaran Islam(Bandung: Merah Press,2004).  

http://makarimalakhlak.blogspot.co.id/?m=i
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diterangkan dengan kata-kata dapat disuguhkan kepada khalayak lebih 

baik dan efesien dengan media ini 

b.  Media film yang menyuguhkan pesan yang hidup dapat mengurangi 

keraguan apa yang disuguhkan, lebih mudah diingat dan mengurangi 

kelupaan. 

c. Film sebagai media komunikasi, juga dapat berfungsi sebagai media 

dakwah yang bertujuan mengajak kepada kebenaran. Dapat 

mengkomunikasikan nilai-nilai kepada masyarakat sehingga perilaku 

penonton dapat berubah mengikuti apa yang disaksikannya dalam 

berbagai film. Melihat hal demikian sangat memungkinkan sekali 

media film digunakan sebagai sarana penyampai syair islam kepada 

masyarakat luas. 

d. Melalui media film informasi disampaikan secara teratur sehingga 

menarik untuk ditonton. Hal ini dikarenakan persiapan yang begitu 

mantap mulai dari naskah, skenario, Shooting, Acting, dan 

penyelesain. Media film dan sinetron sebernya bersifat entertaiment 

(Hiburan), bahkan bersifat komersial. Akan tetapi, film dapat 

digunakan sebagai media dakwah, jika isinya tentang Islam dan 

mengajak kepada kebaikan. 

C. Semiotika Roland Barthes 

1. Pengertian Semiotika 
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Secara etimologis, istilah semiotika berasal dari kata yunani semeion yang 

yang berarti “Tanda”. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas 

dasar konvesi sosial yang terbangun sebelmnya, dapat dianggap mewakili 

sesuatu yang lain. Secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai 

ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek peristiwa-peristiwa, seluruh 

kebudayaan sebagi tanda. Jika semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis 

untuk mengkaji tanda. Semiotika, atau dalam istilah Barthes, semiologi,
17

 pada 

dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (Humanity) memakai hal-

hal (thing). 

2. Macam-Macam Semiotik 

Saat ini sekurang-kurangnya terdapat sembilan macam semiotik yang kita 

kenal: 

a. Semiotik analitik, merupakan semiotik yang menganalisis sistem tanda. 

Semiotik berobjekkan tanda dan menganalisisnya menjadi ide, objek 

dan makna. Ide dapat dikatakan sebagai lambang, sedangkan makna 

adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu pada objek 

tertentu.  

b. Semiotik deskriftif adalah semiotik yang memperhatikan sistem tanda 

yang dapat kita alami sekarang meskipun ada tanda yang sejak dahulu 

tetap seperti yang disaksikan sekarang. 
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 Alex Sobur,Semiotika Komunikasi,(Bandung: Remaja Rosdakarya,2006). h 63.   
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c. Semiotik Faunal Zoosemiotic merupakan semiotik khusus yang 

memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. 

d. Semiotik Kultural merupakan semiotik yang khusus menelaah sistem 

tanda yang ada dalam kebudayaan masyarakat tertentu. Telah diketahui 

bahwa masyarakat sebagai makhluk sosial memiliki sistem budaya 

tertentu yang telah turun temurun dipertahankan dan dihormati. Budaya 

yang terdapat dalam masyarakat yang jga merupakan sistem itu, 

menggunakan tanda-tanda tertentu yang membedakan dengan 

masyarakat lain.  

e. Semiotik Naratif adalah semiotik yang membahas sistem tanda dalam 

narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan (folklore). 

f. Semiotik Natural atau semiotik yang khusus menelaah sistem tanda 

yang dihasilkan oleh alam. 

g. Semiotik Normatif merupakan semiotik yang khusus membahas sistem 

tanda yang dibuat oleh manusia yang berwjud norma-norma. 

h. Semiotik sosial merupakan semiotikyang khusus menelaah sistem 

tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik 

lambang kata maupun lambang rangkaian kata berupa kalimat. 

i. Semiotika struktural adalah semiotik yang khusus menelaah sistem 

tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa. 

3. Teori Semiotika Roland Barthes 
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Roland Barthes adalah salah satu tokoh semiotika komunikasi yang 

menganut aliran semiotika komunikasi strukturalisme Ferdinandde Saussures. 

Roland dikenal sebagai salah satu seorang pemikir strukturalis yang getol 

memperaktikkan model linguistik dan semiologi suassure, ia juga intelektual dan 

kritikus sastra Prancis yang ternama. Ia berpendapat bahasa adalah sebah sistem 

tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam 

waktu tertentu.
18

 

Barthes menjelaskan dua tingkat dalam pertandaan, yaitu Denotasi dan 

Konotasi. Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara 

penanda dan petanda, yang didalamnya beroprasi makna yang tidak eksplisit, 

tidak langsung, dan tidak pasti (artinya terbuka terhada berbagai kemungkinan 

tafsiran). Selai itu, Barthes juga melihat makna dalam tingkatannya, tetapi lebih 

bersifat konvesional, yaitu makna-makna yang berkaitan dengan mitos. Mitos 

dalam perubahan semotika Barthes adalah pengkodean makna dan nilai-nilai 

sosial (yang sebetulnya arbiter atau konotatif) sesuatu yang dianggap ilmiah.  

Salah satu area penting yang dirambah Barthes dalam studi nya tentang 

tanda adalah peran pembaca (the reader). Konotasi, walaupun merupakan sifat 

asli tanda, membutuhkan keaktifan pembaca agar dapat berfungsi. Barthes secara 

panjang lebar mengulas apa yang sering disebutkan sebagai sistem pemaknaan 

tataran ke-dua, yang dibangun diatas sistem yang telah ada sebelumnya. Sistem 
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Roland Barthes, Elemenf of Semiology, h 125. 
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ke-dua ini oleh Barthes disebut dengan Konotatif, yang didalamnya Mythologies-

nya ia bedakan dari Denotatif atau sistem pemaknaan tataran pertama. 

Untuk mengetahuinya Roland Barthes membuat peta untuk bagaimana 

tanda bekerja dan memperoleh makna: 

1. Signefier (Penanda)  2. Signifiend (Petanda) 

3. Denotatif Sing (Tanda 

Denotatif) 

 

4. CONNOTATIF SIGFIER 

(Penanda Konotatif)  

5. CONNOTATIF SIGNIFIER 

(Petanda Konotatif) 

6. KONOTATIF SIGN (Tanda Konotatif)
19

 

Dari peta Barthes tersebut terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas 

penanda(1) dan petanda(2). Akan tetapi, pada saat bersamaan tanda denotatif 

adalah juga penanda konotatif(4). Dari semua penanda konotatif akan 

memunculkan petanda konotatif yang kemudian akan melandasi munculnya 

tanda konotatif. Dengan kata lain, hal tersebut merupakan unsur material: hanya 

jika anda mengenal tanda “singa”, barulah konotasinya seperti harga diri, 

kegarangan dan keberanian menjadi mungkin.  

Pada dasarnya, ada perbedaan antara denotasi dan konotasi dalam 

pengertian secara umum serta denotasi yang mengerti oleh Barthes. Dalam 

pengertian umum, denotasi biasanya dimengerti sebagai makna harfiah 

(sesungguhnya), bahkan terkadang juga dirancukan dengan referensi atau acuan. 

                                                           
19

Ibid, h 69.    
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Proses signifikan yang secara tradisional disebut sebagai denotasi ini biasanya 

mengacu kepada penggunaan bahasa dengan arti yang sesuai dengan apa yang 

terucap. Akan tetapi dalam semiologi Barthes denotasi merupakan sistem 

signifikan tingkat pertama, sementara konotasi merupakan sistem tingkat kedua.  

4. Analisis Semiotika dalam Film 

Semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda. Studi tentang tanda dan segala 

yang berhubungan dengannya, cara berfungsinya, hubungan dengan tanda-tanda 

lain, pengirimannya dan penerimanya oleh mereka yang menggunakan. Menurut 

preminger, ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan 

kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik mempelajari sistem-sistem, 

aturan-aturan, konvesi-konvesi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut 

mampunyai arti. 

Film merupakan bidang kajian yang amat relevan bagi analisis semiotika. 

Film pada ummnya dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu termasuk 

berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik untuk mencapai efek yang 

diharapkan. 

Semiotika sebagai suatu model dari ilmu pengetahuan sosial memahami 

dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut dengan 

tanda. Dengan demikin semiotik mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu 

tanda. Dalam tanda ada sesuatu yang tersembunyi dibaliknya dan bukan 

merupakan tanda itu sendiri. 
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Analisis semiotik berupaya menemukan makna tanda pada film termasuk 

hal-hal yang tersebunyi di balik sebuah tanda. Karena sistem tanda sifatnya amat 

kontekstual dan bergantung pada penggunaan tanda tersebut. Pemikiran 

pengguna tanda merupakan hasil pengaruh dari berbagai kontruksi sosial dimana 

pengguna tanda tersebut berada. 
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BAB III 

DESKRIPSI  FILM 3 HATI DUA DUNIA SATU CINTA 

A. Sekilas Tentang Film 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta 

Pada awal Juli, tepatnya tanggal 1 Juli 2010, dunia perfilman Indonesia telah 

diramaikan dengan munculnya film “3 Hati  Dua Dunia  Satu Cinta”, dengan  

didukung oleh aktor dan aktris terbaik FFI 2010, yaitu Reza Rahadian dan Laura 

Basuki. 

 Mengangkat tema toleransi, film “3 Hati Dua Dunia Satu Cinta” yang 

disutradarai Benni Setiawan dan juga sekaligus menjadi penulis skenario film ini, 

diangkat dari novel Da Peci Code dan Rosid & Delia karya Ben Sohib. Dialog-

dialog segar berlatar budaya Arab-Betawi nan menghibur amat kental mewarnai 

film ini
1
. 

  Sebagai tontonan, film produksi Mizan Productions ini cukup komprehensif 

karena selain mengusung topik perbedaan keyakinan, di dalamnya ada pesan dan 

kritik yang tersirat yang diangkat dari kondisi masyarakat saat ini. Mungkin ada 

yang tersindir oleh adegan penggerebekan para pemuda Islam terhadap komunitas 

yang dianggap menjadi aliran sesat. Di sisi lain, ada kepedulian seorang seniman 

terhadap anak jalanan. Film ini didedikasikan untuk WS Rendra sebagai penyair 

legendaris. Rosid yang tidak melanjutkan kuliah tetapi terjun sebagai jurnalis 

                                                           
1
Dwiki Setiyawan, Dilema 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta. 

http://dwikisetiyawan.wordpress.com 
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freelance dan aktif berkesenian itu sangat mengagumi Rendra. Ditandai dengan 

poster pertunjukan dan buku-buku Rendra yang dimilikinya, juga betapa 

gandrungnya ia terhadap puisi-puisi si Burung Merak itu.  

 Menutur Bachtiar Effendy, Itelektual Muslim, ia mengakui bahwa temayang 

ada dalam fil 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta sangat strategis dengan problem aktual 

yang dihadapi indonesia saat ini, yaitu soal toleransi beragama dan keharmonisan 

etnik. Film ini, bagi Bachtiar, benar-benar merefleksikan realitas sosial, 

keagamaan dan budaya yang ada di indonesia saat ini. 

 Namun, ia memiliki dua catatan kritis terhadap film ini. Selain ending film 

yang dinilai kurang berani menyuguhkan solusi yang “berani”, Bachtiar melihat 

ada beberapa adegan yang melompat dan kurang tergambar secara utuh
2
. 

  Film 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta patut di acungi jempol. Di tengah-tengah 

kecenderungan film Indonesia yang terseret arus komersialisasi, Mizan 

Productions berani menempuh jalur idealis dan prinsip. Masyarakat indonesia 

membutuhkan pendidikan melalui media film. Dan melalui film ini, Mizan 

Productions melakukan langkah itu. Film ini sangat mendidik dan pantas ditonton 

oleh semua kalangan. 

  Menjawab ending film yang dinilai kaku, Putut Widjanarko, jusrtu pada 

ending yang dirasa bersifat kompromistis itu terungkap pesan utama yang ingin 

disampaikan dari film tersebut. “Film 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta adalah 

                                                           
2
Ibn Ghifarie, Film 3 Hati Dua Dunia Satu CintaItu Solusi Pernikahan Beda Agama. 

http://agama.kompasiana.com/film/3hati2dunia1cinta //solusi-pernikahan-beda-agama//di 

akses tanggal 17 agustus 2016,jam 22.07WIB 
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tentang terbukanya berbagai solusi bagi persoalan pernikahan beda agama, dan 

bahwa jalan menuju kebahagian kehidupan perkawinan tidaklah 

tunggal”jelasnya. 

  Film ini juga berhasil meraih 7 piala Citra dalam ajang Festival Fil Indonesia 

(FFI) 2010. 5 piala utama diberikan untuk kategori Film Terbaik, Sutradara 

Terbaik, Aktor Terbaik, Aktris Terbaik Dan Skenario Terbaik, yang disebut Royal 

Flush ditambah pada piala Citra untuk Aktor Pendukung Terbaik dan Penata 

Artistik Terbaik.  

 Film Terbaik : 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta (PT Mizan Productions) 

 Sutradara Terbaik : Benni Setiawan ( 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta) 

 Skenario Cerita Adaptasi Terbaik : Benni Setiawan ( 3 Hati Dua Dunia 

Satu Cinta) 

 Pemeran Utama Pria Terbaik : Reza Rahardian (3 Hati Dua Dunia Satu 

Cinta) 

 Pemeran Wanit Terbaik : Laura Basuki ( 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta) 

 Pemeran Pendukung Pria Terbaik : Rasyid  Karim ( 3 Hati Dua Dunia 

Satu Cinta) 

 Tata Artistik Terbaik : Oscar Firdaus ( 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta) 

B. Sinopsis Film 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta 

   3 Hati 2 Dunia 1 Cinta adalah sebuah film yang membuat terus berpikir 

tentang perbedaan. Tidak hanya berpikir tentang percintaan beda agama, tapi 
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bagaimana cara menyikapi sagala perbedaan pandangan sosial yang ada di 

masyarakat.  

   Tentang Rosid. Lelaki muslim yang sangat mencintai Delia, seorang gadis 

katolik. Rosid merupakan seorang wartawan freelance di Tempo. Rosid juga 

terobsesi dengan puisi dan WS Rendra. Tidak heran dia sering mengikuti 

pementasan puisi dan juga mempunyai hobi menulis puisi. Rosid berasal dari 

keluarga keturunan arab dan berasal dari keluarga sederhana yang memegang 

teguh ajaran islam. Mansur, Ayah Rosid selalu protes terhadap penampilan 

anaknya terutama rambut kribonya yang membuat Rosid tidak bisa menggunakan 

peci putih yang menjadi ciri khas keturunan mereka. Selain rambut kribonya, 

Rosid juga berpikir tentang tidak adanya aturan dalam agama islam yang 

mewajibkan mereka menggunakan peci putih.  

   Delia juga gadis keturunan cina yang berasal dari keluarga taat katolik. 

Selain anak tunggal, kaya, cantik, Delia adalah seorang mahasiswa pintar. Delia 

dan Rosid bertemu saat mereka berdua sama-sama mengajar disebuah sekolah 

untuk anak jalanan. Jiwa sosial Delia sangat kuat, bahkan ia bergabung dengan 

tim SAR.  

    Delia dan Rosid saling mencintai. Dan mereka saling menghormati masing-

masing ajaran agamanya. Terlihat saat Rosid mengantar Delia ke gereja, 

termasuk saat Delia menunggu Rosid sholat di sebuah masjid. Termasuk berdoa 

saat menikmati makan malam mereka dengan cara mereka masing-masing. 

Bahkan ada beberapa adegan yang konyol yang dihadirkan saat mereka saling 
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mempelajari perbedaan kehidupan sosial mereka. Salah satunya adalah, saat 

Delia masuk dan ikut menari Japin dalam sebuah acara keluarga Rosid. Padahal, 

tarian itu khusus ditarikan oleh para pria. Mereka berdua terus belajar untuk 

beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan yang ada. 

    Namun hubungan mereka ditentang habis-habisan oleh masing-masing 

keluarga. Hingga mereka memutuskan untuk tidak bertemu sementara. Pada saat 

itu, Rosid dijodohkan dengan dengan seorang gadis muslim cantik yang bernama 

Nabila atas bantuan Rodiah, bibi Rosid. Nabila sangat mengagumi Rosid sebagai 

seorang penyair. Bahkan keluarga mengatur pertunangan tanpa diketahui oleh 

Rosid. Sementara Delia, dipaksa oleh ayahnya untuk melanjutkan sekolah ke 

Amerika agar tidak melanjutkan hubungannya dengan Rosid.  

    Saat-saat terberat dialami oleh Delia dan Rosid. Rosid memutuskan untuk 

keluar dari rumah saat Ayahnya sama sekali tidak setuju dengan pikiran Rosid 

untuk menikah beda agama dengan Delia. Termasuk Delia yang mengalami 

dilema, antara cinta dan agamanya. Bahkan Delia sempat mempelajari Islam agar 

bisa diterima oleh keluarga Rosid. 

    Hingga suatu saat, Delia sebagai salah satu anggota SAR menolong kakak  

perempuan Rosid yang melahirkan saat banjir, termasuk juga menolong Mansur, 

ayah Rosid  yang mengalami kecelakaan saat bencana banjir  melanda Jakarta. 

Sejak kejadian itu, Mansur bisa menerima Delia. Dan menyerahkan semua 

keputusannya pada Rosid asalkan anaknya bahagia.Rosid pun kemudian 

memutuskan hubungan pertunangan dengan Nabila.Ternyata Nabila menerima 
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lamaran keluara Rosid hanya untuk membahagiakan keluarganya.Dan dia hanya 

mengagumi Rosid sebagai seorang penyair dan tidak mencintainya. 

     Rosid dan Delia akhirnya kembali bertemu setelah Rosid pentas puisi di 

Gedung Kesenian Jakarta yang dihadiri oleh keluarga Rosid, keluara Delia dan 

Nabila. Setelah pementasan, Rosid dan Delia membicarakannya hubungan 

mereka secara baik-baik dan kepala dingin. Mereka tetap tidak menemukan jalan 

keluar terbaik. Menikah beda agama, ataupun pindah keyakinan bukan jalan 

terbaik bagi mereka. Jika mereka memaksakan hubungan, akan banyak yang 

tersakiti dan akan banyak tekanan psikologis yang akan mereka hadapi. Pada 

scene akhir, Rosid dan Delia menari zapin bersama. Mereka memutuskan untuk 

mengakhiri hubungan mereka secara baik-baik. Dan kelak akhirnya Rosid 

menikah dengan seorang gadis dari Aceh, Delia pindah ke Amerika dan menikah 

kemudian menjadi aktivis lintas budaya. Dan Nabila juga menikah dengan laki-

laki lain pilihannya sendiri. 

C. Biografi Benni Setiawan 

   Benni Setiawan, sekaligus penulis skenario film 3 Hati Dunia Satu Cinta ini, 

lahir di Tasikmalaya, 28 september 1964. Ia memulai debutnya sebagai director, 

serifwriter, dan sutradara acara televisi, adan FTV. Ia merupakan lulusan 

Fakultas Sinematografi di Institut Kesenian Jakarta padatahun 1983-1984, dan 

juga lulus Teater Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1984-1988.  

   Selain film 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta,ia juga membuat beberapa film 

yaitu Bukan Cinta Biasa, Selendang Rocker, dan Cinta Dua Hati. Dan ia juga 
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mendapatkan beberapa penghargaan, seperti nominasi skenario festival sinetron 

indonesia 2001 “Kubersujud”. Film Terpuji Bandung 2004 “Kesebelasan”, dan 

penghargaan yang terbaru sutradara terbaik dan penulis skenario adaptasi terbaik 

Festival Film Indonesia 2010 pada fil 3Hati Dua Dunia Satu Cinta. 

D. Biografi Pemeran Utama Film 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta 

Reza Rahardian
3
 

      Reza Rahardian yang merupakan pemeran utama pria dalam film 3 Hati 

Dua Dunia Satu Cinta ini, lahir di Jakarta, 5 Maret 1987. Menjadi artis sudah 

menjadi cita-cita Reza Rahardian sejak ia masih kecil. Makanya tak benar bila ia 

lantas aktif berkegiatan teater, sat duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). 

     Selain tiu, sulung dari dua bersaudara ini rajin mendaftarkan diri di berbagai 

ajang pemeilihan model yang diadakan oleh sejumlah majalah remaja. Reza 

Rahardian,  memulai debut karirnya di dunia entertainment kala memenangi 

ajang pemilihan model, Top Guest Aneka Yess!Pada 2004.Pada saat itu Reza 

berhasil menjadi Juara Favorit. Dari sinilah, jalan menuju dunia entertainment 

pun mulai terbuka bagi Reza. Berawal dari modeling, ia mulai merambah dunia 

seni peran. Beberapa judul sinetron pun dijajalnya.ABG, Habibi Dan Habibah, 

                                                           
3
http://selebritis.kapanlagi.com/indonesia/r/reza_rahardianhttp://id.wikipedia.org, diakses 20 

agustus 2016 jam 20.35WIB. 

http://selebritis.kapanlagi.com/indonesia/r/reza_rahardian
http://selebritis.kapanlagi.com/indonesia/r/reza_rahardian
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Cinta SMU 2, Idola Culunya Pacarku dan Inikah Rasanya adalah beberapa judul 

sinetron yang pernah ia lakoni. 

     Dari sinetron, Reza pun mulai mendapatkan beberapa tawaran bermain film 

layar lebar. Debut aktingnya di layar lebar pertama  kali di FilmHoror (2007), 

Pulau Hantu 2 (2008). Dari film dengan nuansa horor, Reza mulai membuktikan 

kualitas aktingnya pada Perempuan Berkalung Sorban (2009). 

     Karir akting bintang Emak Ingin Naik Haji  ini semakin bersinar, namanya 

juga bisa disejajarkan dengan pemain-pemain senior. Reza yang bermain apik 

dalam Emak Ingin Naik Haji adalah pemain muda berbakat peraih piala Citra 

sebagai Pemeran Pendukung Pria Terbaik Festival Film Indonesia 2009. 

        Mengawali tahun 2010, Reza kembali tampil di film layar lebar produsi 

MNC Pictures, Hari Untuk Amanda. Prestasi gemilang di bidang  perfilman 

berhasil diraih Reza pada ajang Festival Film Indonesia 2010 sebagi Pemeran 

Utama Pria Terbaik lewat film 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta. 

     Di film 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta ini, ia berperan sebagai Rosyid 

seorang pemuda Betawi keturunan Arab. Rosyid merupakan pemuda muslim 

yang terobsesi dengan seniman besar seperti WS. Rendra. Gaya seniman rosyid 

dengan rambut keribonya membuat Mansur, sang ayah, gusar karena tidak 

mungkin bagi Rosyid untuk memakai peci. Padahal peci bagi Mansur adalah 

lambang kesalehan dan kesetiaan kepada tradisi keagamaan. Bagi Rosyid, bukan 
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sekedar keribonya yang membuatnya tidak mungkin memakai peci, melainkan 

karena Rosyid tidak ingin keberagamaannya dicampur-baur oleh sekedar tradisi 

leluhur yang disakralkan. Meskipun mempunyai sikap yang idealis. Rosyid 

adalah seorang anak yang menyayangi kedua orang tuanya. 

Laura Basuki
4
 

     Sosoknya yang tinggi dan cantik merupakan maghnet bagi wanita kelahiran 

Berlin, 9 Januari 1988.Berawal dari modelling, setelah itu Laura pun 

mendapatkan banyak tawaran baik dalam produk iklan maupun menjadi bintang 

video klip. Laura Basuki, melebarkan sayapnya uantuk mantap terjun di dunia 

layar lebar tanah air. Setelah bermain gemilang di film Gara-Gara Bola  tahun 

2008 yang berhasil mendapatkan penghargaan Indonesia Movie Award 2009 

untuk kategori Pendatang Baru Terfavorit.  

       Pada tahun 2010, wanita dari dua bersaudara ini, bermain dalam film 3 

Hati Dua Dunia Satu Cinta karya Benni Setiawan, di film ini ia diadu akting 

dengan Reza Rahardian. Ternyata perjuangan dalam film ini tidak sia-sia,terbukti 

dalam ajang Festival Film Indonesia 2010, ia meraih Pemeran Utama Wanita 

Terbaik. Kini ia disibukkan dengan syuting sinema 3 Hati Dunia Satu Cinta. Di 

film 3 Hati Dunia Satu Cinta, ia berperan sebagai Delia, seorang gadis Khatolik 

yang mengagumi sosok Rosyid, seorang pemuda muslim keturunan Arab. 

                                                           
4
http://selebritis.blogspot.com/laura_basuki-profil-lengkap-html. Diakses 20 agustus 2016 

jam 20.44WIB. 

http://selebritis.blogspot.com/laura_basuki-profil-lengkap-html
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Mereka berdua adalah pemuda modern yang berpandangan perbedaan itu indah, 

anmun ternyata kedua keluarga mereka tidak menyetujui hubungan Delia dan 

Rosyid. Masing-masing keluarga melakukan segala cara agar mereka berdua 

berpisah. 

Arumi Bachsin
5
 

     Arumi lahir di Jakarta, 19 Februari 1994 dari pasangan Rudy Bachsin, 

seorang arsitek dan Maria Lilian Pesch. Arumi memiliki darah Palembang-

Bengkulu-Jerman-Belanda.Arumi memulai karirnya sejak 12 tahun berawal dari 

dunia modelling pada tahun 2006. Salah seorang fotografer mengatakan bahwa 

Arumi adalah, “one of the most beautiful model I’ve ever meet”. Tahun 2007 

Arumi pernah menjadi cover majalah Cosmo Girl edisi bulan februari, 2007. Ia 

juga pernah menjadi model produk kecantikan rambut “Elit dan Miraton. 

      Di film 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta, ia berperan menjadi Nabila, seorang 

wanita muslim berjiblab yang cantik, dan juga mengagumi sosok Rosyid. Nabila 

dijodohkan dengan Rosyid agar dengan Delia tidak bersatu. Antara Rosyid dan 

Nabila pun terjadi keakraban, mengingat keduanya suka dengan puisi. Namun, 

karena didasari dengan cinta yang tidak natural, mereka berdua pun tidak 

menjalin kedekatan yang lebih serius. 

 

                                                           
5
http://id.wikipedia.org/wiki/arumi_bachsin diakses 20 agustus 2016 jam 21.23WIB. 

http://id.wikipedia.org/wiki/arumi_bachsin
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E. Karakter Pemain Film 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta 

 Rosyid, seorang pemuda muslim, keturunan Arab-Betawi, berasal dari 

keluarga yang sederhana. Ia adalah pemuda yang humoris, meskipun 

ia belum melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi, namun ia 

sangat peduli dengan keadaan sekitar, terutama mengenai pendidikan 

anak jalanan, ia pun merupakan salah satu pengajar untuk anak-anak 

jalanan. Ia sangat mengagumi sosok WS Rendra, dan menyukai jenis 

sastra puisi. Rosyid juga sangat menyayangi keluarganya. 

 Delia, seorang gadis Khatolik, dari keluarga yang “mampu”. Ia adalah 

sosok wanita modern. Berbeda dengan Rosyid. Delia melanjutkan 

pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, namun ia tidak 

sombong,ia juga peduli dengan keadaan sekitar, ia menjadi salah satu 

anggota SAR untuk bencana alam. Ternyata sosok Rosyid yang 

humoris dan peduli dengan sekitar, membuat Delia “kepincut”. 

 Nabilah, seorang gadis muslimah, berjilbab dan cantik. Nabila sangat 

menyukai puisi-puisi karanagan Rosyid. Ia dijodohkan dengan Rosyid, 

agar Rosyid tidak berhubungan dengan Delia. 

 Mansur, ayah dari Rosyid, ia mempunyai toko baju, Mansur 

mempunyai pewatakan keras namun tetap menyayangi keluarganya. 
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 Muzna, ibu Rosyid, ia adalah seorang ibu rumah tangga. Muzna 

memiliki perwatakan yang lembut, sabar, bijak, dan penyayang di 

keluarganya. 

 Frans ayah Delia, soerang pengusaha kaya, hampir sama dengan 

Mansur, Frans juga memiliki sikap tegas terhadap keluarganya 

apalagiyang menyangkut soal putrinya, Delia. Namun, Frans juga 

sangat menyayangi keluarganya. 

 Marta, ibu Delia, ia memiliki perasaan yang sensitif, dan 

menginginkan Delia menikah dengan orang yang mempunyai status 

sama dengan keluarganya. 

 Said saudara dari Mansur, ia mempunyai tabiat penipu, ia tega menipu 

saudaranta sendiri, Mansur. 

 Abu Hanif, ayah dari teman Rosyid, ia mempunyai sifat yang 

penenang, dan juga sabar ia yang menasehati Rosyid mengenai 

masalahnya dengan Delia, dan ia juga menyuruh Rosyid untuk berdoa, 

agar menemukan jawabannya. 

F. Team Produksi Film 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta 

Produser EksekutifHAIDAR BAGIR, BAKHTIAR RAHMAN 

Produser PUTUT WIDJANARKO 

Co-ProduserGANGSAR SUKRISNO, AVESINA SOEBLI 

Line Produser BENGKY B. MULYONO 
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Sutradara & Penulis SkenarioBENNI SETIAWAN 

Penata SinematografiROY LOLANG 

Penata ArtistikOSCAR FIRDAUS 

Penata MusikTHEORSI ARGESWARA 

Penata SuaraHANDI ILFAT, SATRIO BUDIONO 

Penata KostumOGHIE RATULIU 

Penata Rias AKSON JOE 

Pemilihan Pemain RULI LUBIS 

Editor CESA DAVID LUCMANSYAH 

 

G. Semiotika Pesan Dakwah Pada Film 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta 

Film 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta merupakan sebuah film drama religi yang 

syarat akan makna. Dalam film ini juga terdapat pesan dakwah yang tergambar 

secara tersirat. Dalam penelitian ini terlihat bagaimana pesan dakwah 

direpresentasikan dalam film 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta. Pesan Dakwah  

tersebut dapat terlihat dalam berbagai gambar dan dialog dalam film tersebut. 
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Table 1.1 

Potongan potongan adegan Tataran Pertama Semiotika Roland Barthes pada 

pesan Akidah, Syari’ah Dan Akhlak 

 

Shot Dialog/ Suara/ Teks Visual 

Medium 

Shot 

Rosid : hemm… 

Delia : Lupa belum muhrim, 

pegang ini aja deh. Terus pegang 

apa dong? 

Rosid : Pegangan sama Tuhan! 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

 Penanda petanda 

 Gambar rosid dan delia sedang 

melakukan pembicaraan diatas 

motor mimik wajah Delia yang 

sedikit meledek sambil 

tersenyum dan Rosid dengan 

mimik wajah sedikit kesal. 

Rosid yang kesal terhadap Delia 

tetapi Delia menggapnya hanya 

candaan. Rosid kemudian 

menjelaskan bahwa kita belum 

muhrim. Jadi dilarang untuk 

bersentuhan walaupun dengan 

berpegangan.  

Shot Dialog/ Suara/ Teks Visual 
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Medium 

Shot 

Backsound Musik  

 

 

 

Gambar 1.3 

 Penanda Petanda 

 Gambar Delia dengan Rosid 

yang sedang bedoa sebelum 

makan. 

Pertemuan mereka saat makan 

siang, dan mereka pun berdoa 

sebelum makan. Walaupn ada 

perbedaan mereka saling 

menghormati. 

Shot Dialog/Suara/Teks Visual 

Medium 

Shot 

Delia : ya udah jangan begadang 

ya…? 

Rosid : iya, makasih yaa… 

Delia : kasih hadiah dulu 

dong…Cuma mau ngetes iman 

kamu masih kuat gak… hahaha 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 

 Penanda Petanda 
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 Delia dan Rosid bebicara 

didalam mobil, dan Delia pun 

berucap “Kasih hadiah dulu 

dong” sambil mendekati Rosid 

bermaksud mencium, Rosid pun 

takut dan gugup. 

Delia yang bermaksud ingin 

mencium Rosid tetapi itu hanya 

sebuah candaan, Bahwa ingin 

mengetes Iman Rosid masih kuat 

apa tidak. Dan tentunya Rosid 

Muslim yang taat jadi tidak 

tergoda. 

Shot Dialog/Suara/Teks Visual 

Medium 

Shot  

Umi : buat minum si ocitt 

katanye… 

Abah : diem ahhh 

 

 

 

 

Gambar 1.5 

 Penanda Petanda 

 Abah yang sedang menuangkan 

air syariat buat minum Rosid 

Abah yang meminta syariat atau 

percaya kepada selain Allah, 

menuangkan air syariat untuk 

Rosid agar mau potong rambut 

dan memakai peci. 

Shot Dialog/Suara/Teks Visual 
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Medium 

Shot 

Rosid : ocid sayangn sama 

umi… 

Umi : cid biar umi gak pernah 

ngomong, umi sayang banget 

sama ocid… 

 

 

 

 

Gambar 1.6 

 Penanda Petanda 

 Gambar Umi yang sedang 

memegang wajah Rosid sambil 

berbicara. 

Rosid yang sangat menyayangi 

orang tua nya. Begitu pula umi 

orang tua Rosid menyayanginya. 

Tidak hanya orang tua yang harus 

sayang dengan anaknya melainkan 

anak nya puh harus juga 

menyayangi orang tua nya. 

Shot Dialog/Suara/Teks Visual 

Long 

Shot 

Rosid : ahh gak mauh ahh, abah 

ngejebak nihh…katanya mau 

ketabib?? 

Abah : sesat lu yee, dibawa ke 

Pak Ustad dibilang ngejebak 

gimna sih… 

 

 

 

 

Gambar 1.7 

 Penanda Petanda 
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 Rosid yang kaget dan merasa 

dibohongi oleh Abah 

Rosid yang merasa dibohongi dan 

tidak mau ikut apa kata Abah 

untuk ke Pak Ustad berusaha 

mengelak tetapi tidak bisa dan dia 

pun ikut masuk. 

Shot Dialog/Suara/Teks Visual 

Long 

Shot 

Assalamualaikum  

Abah : anak ane,,Rosid… 

Pak Ustad : Masya Allah ente 

ganteng apa lagi kalo pake baju 

koko potong rambut dan peci 

putih… 

Rosid : saya tau memakai peci 

itu baik tapi bukankah itu tidak 

wajib dan kenapa harus 

putih??karena peci putih itu 

bukan ajaran agama… 

PakUstad : lalu ajaran siapa yg 

ente maksud?? 

 

 

 

 

Gambar 1.8 

 Penanda Petanda 
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 Rosid , Abah, dan Om nya 

sedang berdiskusi kepada Pak 

Ustad agar Rosid mau potong 

rambut dan pakai peci 

Pak Ustad berusa membujuk 

Rosid agar mau potong 

rambutnya, tetapi Rosid malah 

menanggapi dengan serius 

perkataan Pak Ustad yang 

dianggap nya bukan hal yang 

wajib tetapi hanya kebiasaan dari 

leluhur saja. 

Shot Dialog/Suara/Teks Visual 

Medium 

Shot 

Abah : gak punya otak lu…kaya 

gak perempuan lain aja didunia 

Rosid : kalo udah jodoh gimana 

bah… 

Abah : Allah gak akan 

menjodohkan orang yang bukan 

seagama… 

 

 

 

 

Gambar 1.9 

 Penanda Petanda 
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 Perdebatan antara Abah dengan 

Rosid. 

Abah yang sangat tidak suka jika 

Rosid berhubungan dengan wanita 

yang bukan seagama. 

Shot Dialog/Suara/Teks Visual 

Medium 

Shot 

Abah : lu gakpape… 

Rosid : iya gakpapa 

Astagfirullahalazim… 

Udah dong bah orang gakpapa 

kok…lagian tumben amat Abah 

peduli banget sama ocid… 

Abah : ya Allah sid. Lu jangan 

salah… Abah itu sayang sama 

Rosid… 

 

 

 

 

 

 

Gamabar 2.0 

 Penanda Petanda 

 Abah yang terlihat khawatir 

akan keselamatan Rosid,  

Rosid merasa sangat haru akan 

perkataan Abah yang sayang 

banget sama dia. Dan inilah cinta 

kasih orang tua untuk anak nya. 
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Shot Dialog/Suara/Teks Visual 

Long 

Shot 

Backsound   

 

 

 

Gambar 2.1 

 Penanda Petanda 

 Rosid yang sedang menunggu 

Delia digereja 

Rosid yang sedang menungg 

Delia di gereja, menunjukan 

bahwa sebagai Muslim yang baik 

kita harus saling menghargai dan 

menghormati. 

Shot  Dialog/Suara/Teks Visual  

Medium 

Shot 

Rosid : apa bener ami Allah 

melarang pernikahan beda 

agama… 

Ami : Islam kalo laki-lakinya 

Muslim ada yang ngebolehin ada 

juga yang gak ngebolehin tapi 

kalo laki-laki nya non Muslim 

banyak yg gak ngebolehin… 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 
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  Petanda  Petanda  

 Ami , Mahdi dan Rosid sedang 

berdiskusi di ruang makan. 

Rosid bertanya kepada Ami ayah 

Mahdi tentang pernikahan beda 

agama, dan Ami pun menjelaskan 

tentang hal itu kepada Rosid 

bawha Rosid harus tau dan paham 

akan agamanya terlebih dahulu. 

Shot  Dialog/Suara/Teks Visual  

Medium 

Shot 

Papah : kalo ada yang bisa bikin 

kamu bahagia kamu lakuin 

aja…karena Papah dan Mamah 

tidak mau kehilangan kecerian 

kamu yang dulu… 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

 Penanda  Petanda  

 Gambar Delia dengan Papah 

yang berbicara di kolam renang. 

 Akhirnya kedua Orang tua Delia 

mengijinkan jika Delia dengan 

Rosid, dan karena itulah orang tua 

rela demi kebahagiaan anaknya. 
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Shot Dialog/Suara/Teks Visual 

Medium 

Shot 

Delia : jujur sampai sekarang 

aku belum tau keputusannya 

Rosid : kita memang tidak 

pernah punya jawaban yang 

pasti karena setiap orang 

berbeda pendapat dan juga 

keyakinan 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

 Penanda  Petanda 

 Gamabar Delia dengan Rosid 

yang berbicara soal keputusan 

mereka masing-masing. 

Rosid dan Delia pun memutuskan 

untuk menjalani hidup mereka 

masing-masing dan berserah 

kepada Tuhan karena mereka 

percaya akan rencana Tuhan. 
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Table 1.2 

Analisis tataran keda Semiotika Roland Barthes pada pesan  

Akidah, Syari’ah dan Akhlak 

Penanda (Signifier) Pertanda (Signified) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Gambar Rosid sedang Berbicara 

dengan Delia 

Pada Gambar dapat dimaknai bahwa 

perbedaan keyakinan menjadi alasan 

tidak bersatunya hubungan mereka 

sehingga keputusan untuk bersatu dan 

menikah tidak berunjuk. 

Sesungguhnya jika seorang Muslim 

tidak dibolehkan menikah dengan 

seorang non Muslim.  

Penanda (Signifier) Pertanda (Signified) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Gambar Delia yang ingin berjabat 

tangan dengan Abah 

Pada Gambar dimaknai bahwa jika 

seorang wanita yang bukan mahrom 

nya dilarang untuk bersentuhan.  

Seperti arti dalam Alqur’an 

menjelaskan bahwa setiap wanita 

harus menutup auratnya dan menjaga 

kesuciannya serta pandangannya 

kepada laki-laki yang bukan mahrom. 
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Penanda (Signifier) Pertanda (Signified) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Gambar Rosid dan Delia sedang 

berdoa sebelum makan 

Pada Gambar dapat dimaknai lebih 

baiknya sebelum makan harus berdoa 

terlebih dahulu agar apa yang kita 

makan menjadi berkah. Dan terdapat 

nilai akhlak yang baik serta 

menujukan perbedaan bukan halangan 

untuk menjaga silatuhrahmi dan 

saling menghargai. 

Penanda (Signifier) Pertanda (Signified) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

Delia dan Rosid di dalam mobil 

Pada Gambar dapat dimaknai Rosid 

seorang pemuda Muslim yang taat. 

Terlihat saat Delia ingin mencoba 

mencium tetapi Rosid merasa takut 

dan ingin menghindar. Islam 

mengajarkan kepada umatnya untuk 

taat dan beriman. 

Penanda (Signifier) Pertanda (Signified) 
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Gambar 2.5 

Gambar Abah yang emosi terhadap 

Rosid 

Pada Gambar dimaknai bahwa Abah 

yang tidak setuju jika Rosid 

berhubungan dengan wanita yang 

bukan seagama. Terucap oleh Abah 

bahwa sesungguhnya Allah tidak akan 

menjodohkan umat nya yang bukan 

seagama. 

Penanda (Signifier) Pertanda (Signified) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 

Gambar Delia yang datang kerumah 

Rosid 

Pada Gambar dimaknai Delia 

berkunjung kermah Rosid dan 

disambut baik oleh Umi. Delia pun 

mengucap “Assalamualaikum” dan 

Umi pun menjawab salam dari Delia. 

Karena mengucap dan menjawab 

salama adalah Hak dan Kewajiban 

antara Muslim yang dapat 

menguatkan tali persaudaraan dan 

kasih sayang.  

Penanda (Signifier) Pertanda (Signified) 
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Gambar 2.7 

Gambar Rosid yang mencium tangan 

Umi 

Pada Gambar dapat dimaknai Rosid 

yang begitu tulus mencium tangan 

Umi menunjukan bahwa Rosid 

sayang dengan orang tua nya. Itu 

berarti akhlak seorang anak yang 

patuh kepada orang tua nya. 

Penanda (Signifier) Pertanda (Signified) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 

Gambar Rosid sedang shalat 

Rosid yang melakukan Shalat dapat 

dimaknai dengan shalat dan 

memanjatkan doa membuat kita lebih 

tenang juga dapat meringankan 

sebuah masalah yang membebani 

fikiran 

Penanda (Signifier) Pertanda (Signified) 
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Gambar 3.0 

Gambar Abah dengan ayah Nabila 

bersilatuhrahmi 

Abah yang bertemu kawan lama yaitu 

Ayah Nabila. Gamabar tersebut dapat 

dimaknai jika pertemuan dan saling 

menanyakan kabar menjadikan tali 

silatuhrami semakin erat dan 

persaudaran juga semakin kuat 

Penanda (Signifier) Pertanda (Signified) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Gambar Abah yang terhasut dengan 

sepupunya 

Abah yang terhasud dengan 

sepupunya untuk menyareati Rosid 

agar dia menurut. Pada Gambar dapat 

dimaknai  bahwa Abah yang terhasut 

dengan sepupunya dan percaya 

kepada hal selain Allah menunjukan 

sikap musrik. 

Penanda (Signifier) Pertanda (Signified) 
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Gambar 3.2 

Gambar Ami yang sedang 

menjelaskan kepada Rosid 

Ami yang menjelaskan kepada Rosid 

bahwa pernikahan beda agama untuk 

seorang Muslim menimbulkan pro 

dan kontra bahkan berdampak kepada 

orang yang terdekat sampai pada 

keturunan. Dapat dimaknai bahwa 

pernikahan beda agama khususnya 

umat Islam tidak diperbolehkan. 

Penanda (Signifier) Pertanda (Signified) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3  

Gambar Rosid yang membantu Abah 

yang sedang tidur di kursi 

Rosid yang sedang membantu Abah 

karena tertidur dikursi. Dapat 

dimaknai bahwa Rosid yang sangat 

sayang kepada Abah menunjukan 

akhlak terhadap orang tua. Sebagai 

seorang anak haruslah patuh dan 

berbakti kepda kedua orang tua. 

 

Penanda (Signifier) Pertanda (Signified) 
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Gambar 3.4 

Gambar Delia yang sedang 

membagikan bingkisan 

Delia yang sedang membagikan 

bingkisan kepada anak jalanan dan 

anak yang kurang mampu. Dapat 

dimaknai sikap Delia yang peduli 

dengan anak jalanan dan kurang 

mampu menunjukan akhlak terhadap 

sesama. 

Penanda (Signifier) Pertanda (Signified) 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 

Gambar Papah dengan Delia sedang 

berbicara 

Papah yang peduli dengan kebahagian 

Delia akhirnya mengijinkan Delia 

menentukan pasangannya dan boleh 

berhubungan dengan Rosid. Dapat 

dimaknai bahwa Papah sangat sayang 

terhadap Delia, menunjukan akhlak 

orang tua terhadap anak nya. 

Penanda (Signifier) Pertanda (Signified) 
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Gambar 3.6 

Gambar Pak Ustad yang sedang 

menjelaskan kepada Rosid 

Dapat dimaknai bahwa sebagai 

Muslim lebih baiknya menjaga 

kerapihan dan kebersihan. Karena 

kebersihan sebagian dari Iman. 

Penanda (Signifier) Pertanda (Signified) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 

Gambar Umi yang menyentuh wajah 

Rosid  

“Umi sangat menyayangi Rosid”. 

Kutipan katatersebut menunjukan 

betapa besarnya kasih sayang orang 

tua terhadap anaknya. Dapat dimaknai 

kasih sayang orang tua untk anaknya 

merupakan satu kewajiban untuk 

setiap orang tua. 

Penanda (Signifier) Pertanda (Signified) 
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Gambar 3.8 

Delia menolong keluarga Rosid 

Pada Gambar dapat dimaknai bahwa 

sesama manusia harus saling 

membantu dan tolong-mrnolong, hal 

tersebutmerupakan akhlak yang mulia 

akhlak yang baik terhadap sesama. 

Penanda (Signifier) Pertanda (Signified) 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 

Menemani Delia di gereja 

Saling menghargai dan menghormati 

merupak sikap tolerans. Seperti Rosid 

yang menunggu Delia yang selesai 

beribadah di gereja. Merupakan 

toleransi terhadap sesama maupun 

Agama. 
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 BAB IV 

ANALISIS PESAN DAKWAH DALAM FILM 3 HATI DUA DUNIA SATU 

CINTA 

 Film pada umumnya mengandung pesan-pesan yang akan disampaikan 

kepada penontonnya. Pesan-pesan tersebut biasanya mengambarkan kehidupan 

manusia sehari-hari. Hal ini terkait dengan film sebagai miniatur sebuah adegan 

dalam kehidupan yang nyata. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis akan 

memaparkan analisis semiotika pesan-pesan dakwah yang disampaikan melalui fil 

3 Hati Dua Dunia Satu Cinta untuk memahami pesan dakwah dalam film 

sederhana yang dilihat dari aspek Aqidah, Syari’ah dan Akhlak. 

A. Aspek Aqidah 

Aspek akidah adalah pesan yang meliputi iman kepada Allah SWT, Iman 

kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada 

Rasul-rasul Allah, dan iman kepada qodla dan Qodar. 

B. Aspek Syari’ah 

Aspek Syari’ah adalah yang meliputi ibadah dalam arti khas (tharah, shalat, 

as-shaum, zakat, haji) dan muamalah dalam arti luas (al-qanun-al/hukumhukum 

perdata dan al-a’am/hukum publik). 

C. Aspek Akhlak  

Aspek Akhlak adalah yang meliputi akhlak kepada alkhaliq dan makhluq 

(manusia dan non manusia). 
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1. Pada Scane adegan ini Terlihat Rosid sedang menjelaskan kepada Delia 

tentang apa yang dilakukan Delia saat berpegangan di atas motor. 

 

 

 

 

a. Aspek Aqidah 

Pada Gambar diatas dapat dimaknai bahwa kita sebagai manusia harus 

perpegang teguh dengan kepercayaan kita percaya adanya tuhan dan 

sebagai Muslim harus yakin jika tuhan kita hanya Allah SWT. Seperti 

yang terdapat pada Q.S. Al-Baqarah:21 

ُّيَىا
َ
أ ْ   ٱَّنلاُس  ََيٓ ُ ُ  و ِي َرّبَّنلُلُم  ٱۡع ِ يَ  َ  ََ ُلمۡع  َ  َّلَّنل  ِمي  َّلَّنل

  ٢١َق ۡع ُِلمۡع لََع َّنلُلمۡع َتّتَّنلُ يَن 
Artinya: Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu 

dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. 

b. Aspek Syariah 

Pada Gambar diatas dapat dimaknai dalam hukum Islam bila seorang 

laki-laki dan perempuan dilarang untuk bersentuhan. 

c. Aspek Akhlak 

Pada Gambar diatas dapat dimaknai jika  seorang laki-laki dan 

perempuan dilarang bersentuhan merupakan contoh akhlak yang baik. 
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2. Pada Scane adegan ini Terlihat Rosid yang sedang makan dengan Delia 

 

 

 

 

a. Aspek Aqidah 

Pada Gambar diatas dapat dimaknai bahwa rasa saling percaya akan 

kepercayaan masing-masing merupakan aspek aqidah. Seperti 

tercandum pada Q.S Al-Kafirun ayat 6. 

  ٦ لَُلمۡع دِ ُنُلمۡع َ ِِلَ دِ ِي 
Artinya: Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku". 

b. Aspek Syariah 

Pada Gambar diatas dapat dimaknai bahwa hukum Islam mengajarkan 

kita dengan melakukan berdoa sebelum makan menjadikan suatu 

kebaikan dan kebiasaan yang patut dicontoh, selain itu apa yang kita 

makan menjadi berkah jika kita berdoa sebelum makan. 

c. Aspek Akhlak 

Pada Gambar diatas dimaknai melakukan doa sebelum makan 

merupakan suatu kebiasaan dan kebaikan serta terdapat dalam hukum 

Islam hal tersebut termasuk dalam akhlak yang baik. 
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3. Pada Scane adegan ini Terlihat Abah yang sedang emosi terhadap Rosid. 

 

 

a. Aspek Aqidah 

Pada Gambar diatas dapat dimaknai bahwa Abah yang tidak setuju jika 

Rosid berhubungan dengan wanita yang bukan seagama. Bahwa  

sesungguhnya Allah tidak akan menjodohkan umat nya yang bukan 

seagama. Seperti terdapat dalam Q.S Al-Ahzaab ayat 36. 

ِمَنٍة إَِذو قَََض َ َما ِمٖي َ ََل ُمؤۡع ُ  ََكَن لُِمؤۡع ًرو  ٓ  َ رَُ يُوُ  ٱَّنل مۡع
َ
 أ

ن  َُليَن لَُىُم 
َ
َِ َ ُ أ ۗ َ َمي َّيعۡعِص  ٱۡع رِوِمۡع مۡع

َ
َ  ِميۡع أ   ٱَّنل

ا  َ رَُ يَوُ    ٣٦ َفَ  ۡع َضّلَّنل َضَلٰٗلا ُم ِينا
Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak 

(pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya 

telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang 

lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan 

Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. 

b. Aspek Syariah 

Pada Gambar diatas dapat dimaknai jika hukum Islam melarang kita 

sebagai muslim menikah yang bukan seagama, dan lebih baik nya jika 

keduanya memeluk agama yang sama atau sebagai muslim. 



78 
 

 

c. Aspek Akhlak 

Pada Gambar diatas bahwa nasihat orang tua untuk anak nya 

merupakan contoh akhlak orang tua yang mulia dan sebagai anak kita 

harus menaati kedua orang tua. 

4. Pada Scane adegan ini Terlihat Abah yang sedang menuang air minum untuk 

Rosid yang sudah diberi syariat. 

 

 

 

 

a. Aspek Aqidah 

Pada Gambar diatas dapat dimaknai Abah yang percaya dengan tahyul 

dan meminta syariat kepada orang pintar berupa air. Menunjukan Abah 

yang tidak percaya akan kebesaran Allah dan kurang berserah diri. 

Sesungguhnya Allah Maha Pemberi petunjuk apapun mintalah dengan 

Allah SWT. Seperti terdapat pada Q.S Al-Imran ayat 118. 

َ ُٰي ِ   ذۡع  ِ ۡع ِ    َ ُوَي  َعُِ هُ بۡعنِهِۦ قَاَا لُ ۡع ِ   َ ُٰ َ َّنل ََل  ُ ۡع ۡع َ  إِنَّنل  ٱَّنل   لّ ِ
  ١٣لَُ  ۡعٌم َعِ يٞم 

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 
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mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar". 

 

b. Aspek Syariah 

Pada Gambar diatas bahwa secara hukum Islam kita  tidak boleh 

percaya selain Allah dan hal tersebut termasuk dalam golongan orang 

yang musrik (mempersekutukan Allah) dan benar-benar termasuk 

dalam kezaliman yang besar. 

c. Aspek Akhlak 

Pada Gambar diatas merupakan akhlak yang tidak baik untuk seorang 

muslim, karena kita sebagai muslim harus percaya terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa yakni Allah SWT. 

5. Pada Scane adegan ini Terlihat Ami menjelaskan kepada Rosid tentang 

pernikahan beda agama. 

 

 

 

 

a. Aspek Aqidah 

Pada Scane diatas menunjukan bahwa pernikahan beda agama tidak 

diperbolehkan karena akan berdampak pada pasangan juga sampai 

keturunannya. Maka dari itu kita harus tau dan paham dengan agama 

kita. Seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221. 
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َِ ِٰ   تَنِكُحيوْ َ ََل  ۡعُم ۡع ٞ ّمِي  ل ِمَنٌة َ  ۡع َمةٞ ُمؤۡع
َ
ۚ َ ََل ِميَّنل ٰ  ُؤۡع  َحَّتَّنل

ۗ َ ََل تُنِكُحيوْ  َجَ ّتۡعُلمۡع عۡع
َ
َِكةٖ َ لَيۡع أ ِكِ َ ُم ۡع ۡعُم ۡع ْۚ  ل ِمُنيو ٰ  ُؤۡع  َحَّتَّنل

ْ َ ٓ َِ   َ ۡع 
ُ
ۗ أ َجَ ُلمۡع عۡع

َ
ِٖ  َ لَيۡع أ ٞ ّمِي ُم ۡع ِمٌي َ  ۡع  إََِل ُعينَ َ لََع ۡعٞ  ُمؤۡع

ُ   َ  ٱَّنلارِ   ُعٓيوْ إََِل  ٱَّنل َنَّنلةِ   َ ۡع ۡعَم ۡع َِر ِ   َ  ٱۡع ُ َ وَ ّٰتِهِ ۦ    ِإِذۡع ِهِ  ل  لِ نَّنلاِس ۦ َ ُ  َّ ِ
ُر َن    ٢٢١لََع َّنلُىمۡع َّيَّتَذّكَّنل

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin 

lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan 

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-

wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang 

mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. 

Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan 

ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 

(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil 

pelajaran. 

b. Aspek Syariah 

Pada Gambar diatas dalam hukum Islam bahwa pernikahan beda 

agama bagi seorang Muslim tidak dibolehkan. Tetapi jika laki-lakinya 

muslim ada yang dibolehkan ada juga yang tidak dibolehkan. 

Pernikahan beda agama tidak hanya berdampak pada pasangan 

melainkan keluarga dan orang terdekat dan terlebih lagi bagi 

keturunannya. 
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c. Aspek Akhlak 

Dalam hal ini yang paling utama adalah saling menghargai dan 

menghormati agama lain ini termasuk dalam akhlak mulia. 

6. Pada Scane adegan ini Terlihat Delia dan Rosid sedang membagikan 

bingkisan kepada anak jalanan dan kurang mampu. 

 

 

 

 

 

a. Aspek Aqidah 

Pada Gambar diatas menunjukan bahwa sesungguhnya orang-orang 

mukmin adalah bersaudara, serta saling membantu dan menolong 

sesama kaum muslimin juga bertakwalah kepada Allah supaya 

mendapat rahmat. Seperti yang terdapat dalam ( QS. Al-Hujurat:10) 

                        

       

Artinya : Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab 

itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. 

b. Aspek Syariah 

Pada Gambar diatas dapat dimaknai membantu sesama dan 

membrikan bantuan kepada orang yang membutuhkan merupakan 
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salah satu sikap mulia, dan juga berzakat untuk sebagian harta 

merupakan salah satu rukun Islam. Seperti terdapat dalam Q.S Al-Isra 

ayat 26-27. 

َ ٰ  َذو َ َ واِ  هُ  لۡعُ رۡع ِك َ   َ   َح َّنل ۡعِم ۡع رۡع َت ۡعِذ ًرو  ل َّنل ِيّلِ    ۡعيَ   َ  ل  َ ََل ُتَ ّذِ
٢٦  

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan 

haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan 

janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 

c. Aspek Akhlak 

Pada Gambar diatas dapat dimaknai membantu sesama dan membrikan 

bantuan kepada orang yang membutuhkan merupakan salah satu sikap 

mulia. 

7. Pada Scane adegan ini Terlihat Rosid sedang menjalankan shalat. 

 

 

 

 

 

a. Aspek Aqidah 

Shalat memang membuahkan ketakwaan, pada Gambar diatas bahwa 

shalat mendorong kita untuk senantiasa ingat Allah dari waktu 

kewaktu, ditengah  kesibukan dan ditengah kelalaian serta 

kesengsaraan hatinya. Allah SWT berfirman (QS. Thaha:14) 
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Artinya : Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang 

hak) selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk 

mengingat aku. 

b. Aspek Syariah 

Pada Adegan ini dimaknai bila Shalat adalah kewajiban bagi setiap 

orang Muslim. Shalat wajib dibagi 5 waktu yang terdiri dari Shalat 

Subuh, Zuhur, Ashar, Magrib dan Isya. Shalat juga adalah kewajiban 

untuk umat Muslim yang sudah baligh (dewasa), berakal atau sadar 

(tidak sedang gila/pingsan), dan suci (tidak sedang haid ataupun nifas) 

bagi wanita. Dan wajibnya Shalat ini tercantum pada firman Allah Q.S 

Al-Ankabut ayat 45. 

 ِِحَ إََِلۡعَ  ِمَي  تۡعُّل 
ُ
قِِم  لۡعِكَ ٰ ِ  َمآ أ

َ
 َتنۡعََهٰ َعِي  للَّنل َٰي َ  إِنَّنل  للَّنل َٰي َ   َ أ

َ آ ِ  ُمنَكرِ    َ  لۡعَ حۡع
ۡع ُر  ل ِ  َ ََّلِكۡع ۗ  َ  ٱَّنل ُ َ كۡع

َ
ُ  أ َنُعيَن  ٱَّنل   ٤٥ َّيعۡع َُم َما تَلۡع

Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al 

Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu 

mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan 

sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 

(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.  
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c. Aspek Akhlak 

Pada Gambar diatas menunjuka akhlak seorang muslim yang baik jika 

mengerjakan apa yang diperintahan dan menjauhi apa yang dilarang. 

Seperti halnya mengerjakan shalat adalah mengerjakan kewajiban 

sebagai seorang muslim. 

8. Pada Scane adegan ini Terlihat Delia ingin bersalaman dengan Abah. 

 

 

 

 

a. Aspek Akidah 

Pada Gambar diatas bahwa sesungguhnya saling berjabat tangan dan 

memberi salam itu baik dan mempererat tali persaudaraan serta tali 

silatuhrahmi, tetapi jika bukan muhrimnya itu dilarang dan haram 

hukumnya sehinggah wajiblah mereka untuk beristighfar dan 

bertaubat dan memohon ampun dari Allah SWT. 

b. Aspek Syariah 

Pada Scane diatas dapat dimaknai bahwai Islam mengatur bila laki-

laki dan perempuan tidak boleh saling bersentuhan dan menjaga 

pandangan kecuali mahromnya atau sudah menikah. Seperti yang 

terdapat dalam Q.S an-Nur ayat 31. 
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ََكٰ قُّل زۡع
َ
ۚ َذٰلَِ  أ َ ُ يوْ فُُر َجُىمۡع بۡعَصٰرِوِمۡع َ َ حۡع

َ
ِمنَِ  َّيُ ُّضيوْ ِميۡع أ  لِّ ۡعُمؤۡع

ۚ إِنَّنل  َ لَُىمۡع َنُعيَن  ٱَّنل َي ِميۡع َ قُّل ٣٠ َ  ُِ ۢ بَِما  َلۡع ِمَنِٰ  َّي ۡعُّضّضۡع  لِّ ۡعُمؤۡع
َي فُُر َجُىيَّنل َ ََل ُّي ۡعِ  يَ  َ  ۡع بۡعَصٰرِوِيَّنل َ َ حۡع

َ
 أ

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: hendaklah 

mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang 

demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita 

beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya, dan 

kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasanya, 

kecuali yang biasa nampak padanya. 

c. Aspek Akhlak 

Pada Scane menunjukan seorang muslim yang taat kepada ajaran 

agama, yang dimana jika berjabat tangan yang bukan mahrom nya itu 

diharamkan.dan salah satu contoh akhlak yang baik bagi seorang 

muslim. 

9. Pada Scane ini terlihat Rosid yang memberi tahu Delia agar baju nya ditutup 
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a. Aspek Aqidah 

Pada Scane diatas bahwa sesungguhnya wanita yang baik itu menjaga 

kesuciannya dan menutup auratnya serta sebaik-baiknya perhiasan 

adalah wanita sholeha dan bertaubatlah kepada Allah supaya kamu 

beruntung. 

b. Aspek Syariah 

Pada Scane diatas dimaknai bahwa wanita wajib menutup auratnya. 

Pakailah jilbab hingga menutupi seluruh badan hal ini tidak hanya 

menutupi aurat wanita tapi menjaga kesuciannya. Seperti yang 

terdapat dalam Q.S Al-Ahzab ayat 59. 

ُّيَىا
َ
أ َوِٰجَ  َ َّبَناتَِ  َ نَِ آ ِ  ٱَّنلِ ُ  ََيٓ زۡع

َ
ِمنِ َ  قُّل َّلِ ۡعُمؤۡع نَِ   ل   ُ ۡع

َيۗ َ ََكَن  َذّيۡع َي فََٗل  ُؤۡع َرفۡع ن ُّيعۡع
َ
ىََنٓ أ دۡع

َ
ۚ َذٰلَِ  أ ُ َع َيۡعِىيَّنل ِمي َجَلٰ ِي ِِىيَّنل   ٱَّنل

ا  ا رَّنلِحيما   ٥٩َغُ يرا
Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 

perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka 

mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu 

supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di 

ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

c. Aspek Akhlak 

Wanita yang tidak menutup auratnya tidak mencium bau surga,.Pada 

Scane diatas wanita yang sholeha harus menutup auratnya, jika tidak 

hal ini merupakan akhlak yang tidak baik. 
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10. Pada Scane adegan ini Terlihat Umi menyambut tamu yaitu Delia. 

 

 

 

 

a. Aspek Aqidah 

Pada Scane diatas menunjukan bahwa mengucap salam termasuk 

akhlak mulia dan sesungguhnya akhlak mulia itu mencerminkan 

kesempurnaan iman seorang muslim. 

b. Aspek Syariah 

Sedangkan dalam hukum Islam mengucapkan salam hukumnya wajib 

jika dia seorang muslim. 

c. Aspek Akhlak 

Pada Adegan diatas dimaknai bila mengucap salam kepada orang lain 

adalah salah satu Akhlak mulia karena dengan mengucapkan salam 

adalah salah satu dari nama-nama Allah sehinggah kalimat 

“Assalamualaik” berarti Allah bersamamu atau dengan kata lain 

engkau dalam penjagaan Allah. Dan saling mendoakan sesama 

Muslim sehingga keselamatan selalu menyertaimu. Apabila ada orang 

lain yang mengucapkan salam kepada kita, maka kita wajib 

menjawabnya. Baik menjawab dengan lebih baik, atau sama saja 
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dengan yang dia berikan. Seperti yang terdapat dalam Q.S An-Nisa 

ayat 86. 

 ۡع ُرُد َواۗٓ إِنَّنل  َذو
َ
َ َي ِمنۡعَىآ أ حۡع

َ
َ  ُحّيِيُّتم بَِّتِحيَّنلةٖ فََحُييوْ بِأ ٰ  ٱَّنل  ََكَن لََعَ

ٍ  َحِ يً ا  ِ ََشۡع
  ٨٦ُُكّ

Artinya: Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu 

penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih 

baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang 

serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala sesuatu. 

11. Pada Scane adegan ini Terlihat Delia sedang membantu keluarga Rosid yang 

terkena musibah banjir. 

 

 

 

 

 

a. Aspek Aqidah 

Pada Gambar diatas menunjukan bahwa sesungguhnya orang-orang 

mukmin adalah bersaudara, serta saling membantu dan menolong 

sesama kaum muslimin juga bertakwalah kepada Allah supaya 

mendapat rahmat. Seperti yang terdapat dalam ( QS. Al-Hujurat:10) 

b. Aspek Syariah 

Pada Gambar diatas dapat dimaknai membantu sesama dan 

membrikan bantuan kepada orang yang membutuhkan merupakan 
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salah satu sikap mulia, dan juga berzakat untuk sebagian harta 

merupakan salah satu rukun Islam. Seperti terdapat dalam Q.S Al-Isra 

ayat 26-27. 

c. Aspek Akhlak 

Pada Scane diatas dimaknai bila manusia adalah makhluk sosial 

makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Kita harus saling tolong 

menolong, hajat-menghajatkan, butuh-membutuhkan, dan dari situ 

timbul kesadaran untuuk saling membantu dan tolong menolong. 

Tidak mungkin seseorang dapat bertahan hidup sendirian tanpa 

bantuan pihak lain. Seperti firman Allah yang menganjurkan 

hambanya untuk saling tolong menolong Q.S Al-Maidah ayat 2. 

ِ َ َتَعاَ  ُيوْ لََعَ  ّ ِ
َيٰ     َ  لۡع ِ ۡعمِ  َ ََل َتَعاَ  ُيوْ لََعَ  ٱَّنل ۡع

َوِٰن    َ  ٱۡع ْ   َ  لۡعُع ۡع ُ يو   تَّنل
  َ َ  إِنَّنل  ٱَّنل   ٢  لۡععَِ اِ   َشِ  ُ   ٱَّنل

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya. 

12. pada Scane ini menunjukan Akhlak Terhadap Orang Tua. 
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a. Aspek Aqidah 

Pada Scane diatas patuh dan taat terhadap orang tua merupakan sikap 

mulia. Hormati orang tua mu terutama ibumu sehinggah kamu 

mendapat keridhoan dari Allah. Maka hal ini mencerminkan orang 

yang beriman. 

b. Aspek Syariah 

Dalam hukum Islam menghormati kedua orang tua merupakan 

perintah dan kewajiban kita sebagai anak yang sholeh. 

 

c. Aspek Akhlak 

Pada Adegan diatas dapat dimaknai sebagai Akhlak terhadap Orang 

Tua. Yaitu tindakan Rosid yang terlihat sedang mencium tangan 

Uminya menunjukan rasa hormat terhadap orang tua atau yang lebih 

tua. 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dari bab satu sampai dengan empat sebelumnya, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan berupa makna pesan dakwah dalam film “3 

Hati Dua Dunia Satu Cinta”. Pesan dakwah pada film 3 Hati Da Dunia Satu Cinta 

diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu aqidah, syari’ah, dan akhlak. Adapun 

kesimpulan sebagai  menjadi tiga kategori yaitu aqidah, syari’ah, dan akhlak. 

Adapun kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pesan Aqidah 

Pesan Aqidah yang tergambar dalam film 3 Hati Da Dunia Satu Cinta 

yaitu iman kepada Allah. Iman kepada tergambar jelas dari tindakan Rosid yang 

menyuruh Delia harus berpegang teguh dengan tuhan, meyakini adanya Sang 

Pencipta termasuk dalam Aqidah keimanan dan kepercayaan. Iman kepada Allah 

juga tergambar saat Abah marah akan hubungan Rosid dengan Delia dan Abah 

berkata Allah tidak akan menjodohkan umat nya yang bukan seagama, karenanya 

Abah melarang Rosid berpacaran dengan Delia yang bukan Agama Islam.  

2. Pesan Syari’ah 

Pesan Dakwah yang berkaitan dengan syari’ah yaitu tentang Zakat dan 

Ibadah Shalat, dan Hukum-Hukum Islam. Pesan Syari’ah tentang Zakat 

Tergambar saat Delia,Rosid dan Temannya sedang membagikan bingkisan kepada 

anak jalanan dan kurang mampu ditempat sekolah gratis milik mereka. Hal ini 

menunjukan bahwa sisihkan sebagian harta untuk orang yang membutuhkan atau 
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kurang mampu seperti fakir miskin dan yang lainnya. Pesan Syari’ah tentang 

Ibadah Shalat tergambar jelas saat Rosid mengerjakan Shalat di rumah dan di 

Masjid, karena Shalat adalah kewajiban mat Muslim. Pesan Syari’ah tentang 

Hukum Islam juga tergambar saat Delia berjabat tangan dengan Abah, karena 

dalam Islam lelaki dan perempuan dilarang bersentuhan kecuali dengan 

Mahromnya atau sudah menikah. 

3. Pesan Akhlak 

Pesan Akhlak meliputi Akhlak kepada orang tua dan kepada sesama. 

akhlak terhadap orang tua tergambar saat Rosid mencium tangan Uminy dan 

berkata Rosid sayang Umi. Tergambar juga saat Rosid membantu Abah yang 

terlelap di kursi. Ini lah salah satu Akhlak patuh terhadap orang tua dan Akhlak 

terhadap sesama tergambar jelas saat Rosid membantu mengajar anak jalanan dan 

kurang mampu serta Delia yang membantu keluarga Rosid yang terkena musibah 

banjir. Ada pula Akhlakterhadap sesama yakni bagaimana cara menghargai orang 

lain, kewajiban membalas salam dan tidak membeda bedakan orang lain. 

B. Saran  

Setelah melakukan penelitian pada film “3 Hati Dua Dunia Satu Cinta” 

tentang bagaimana pesan dakwah, maka peneliti memiliki beberapa saran dan 

masukan: 

1. Film dapat dijadikan media dakwah dengan kelebihannya sebagai audio 

visual. Film dapat menjangkau berbagai kalangan dan juga dapat 

berfungsi sebagai media dakwah yang bertujuan mengajak kepada 

kebenaran, sehingga bisa menginspirasi agar lebih kreatif dalam berkarya, 
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misalnya membuat film yang mengandung pesan dakwah sesuai 

perkembangan zaman. 

2. Untuk penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi 

berdasarkan penelitian ini maka penulis memberikan saran dengan adanya 

hasil penelitian ini, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada 

peneliti selanjutnya untuk dapat lebih memperdalam hasil penelitian ini. 

Karena peneliti menyadari sepenuhnya bahwa hasil dari penelitian ini 

masih jauh dari kata sempurna. 

3. Film 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta merupakan film yang serat akan pesan 

dakwah. Baik pesan Aqidah, Syari’ah dan Akhlak, serta pemeran dalam 

film ini cukup baik dalam memerankan karakternya masing-masing, 

sehinggah pesan yang disampaikan oleh pemain film 3 Hati Dua Dunia 

Satu Cinta mudah dimengerti dan diterima oleh semua kalangan. 

C. Penutup 

Skripsi ini dibuat untuk menambah khasanah keilmuan dakwah dengan 

mengangkat judul “Pesan Dakwah Dalam Film 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta 

Karya Beni Setiawan”. Penulis sudah berusaha maksimal mungkin dalam 

membuat skripsi ini, namun didalamnya tentu banyak kesalahan dan kekurangan 

yang perlu diperbaiki. Kerena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

baik, konstruktif dari pembaca. 
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