
ABSTRAK 

 

Wahyu Iskandar, Pesan dakwah dalam film 99 cahaya di langit Eropa dan 

pengaruhnya dalam perilaku keagamaan siswa SMA Negeri 1 Jabung. Tesis, Progam 

Pasca Sarjana Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri (UIN) 

Raden Intan Lampung, 2018. Dalam berdakwah tentu seorang da’i tidak lepas dari 

media dakwah, dimana media dakwah bisa menjadi salah satu alat penunjang 

berhasilnya dakwah tersebut tersampaikan. Media dakwah atau Wasilah Adalah 

sesuatu yang dapat mengantarkan pada tujuan. Dan yang dimaksud dengan wasilah 

atau sarana dakwah adalah segala sesuatu yang dapat membantu seorang da’i dalam 

menyampaikan dakwahnya. Banyak sekali film yang merepesentasikan pesan 

dakwah. Film 99 Cahaya Dilangit Eropa mengandung pesan syiar dakwah islam 

dengan penuh banyak kontroversi seperti unsur penghinaan terhadap muslimah yang 

tidak berkerudung, unsur pragmatis, dan melebih – lebihkan bagi sang tokoh yang 

ingin menonjolkan dirinya sebagai sang agen dakwah. Perilaku merupakan ekspresi 

dan manifestasi dari gejala-gejala hidup yang bersumber dari kemampuan-

kemampuan  psikis yang berpusat adanya kebutuhan, sehingga segala perilaku 

manusia diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai mahkluk individu, 

mahkluk sosial, dan mahkluk berketuhanan.   Ada dua rumusan masalah dari 

penelitian ini, yaitu ; (1) Bagaimana Representasi Pesan Dakwah dalam Film 99 

Cahaya Dilangit Eropa. (2) Bagaimana pengaruh film 99 Cahaya Dilangit Eropa 

terhadap Prikalu Keagamaan Siswa SMA Negeri 1 Jabung. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pesan dakwah dalam film 99 cahaya 

di langit Eropa terdapat 3 materi dakwah yang penulis simpulkan, yaitu; (1) masalah 

keimanan (aqidah), (2) keislaman (Syariah) dan (3) masalah akhlak. Aqidah artinya 

ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. 

Sedangkan pengertian aqidah dalam agama maksudnya berkaitan dengan keyakinan, 

bukan perbuatan, seperti aqidah dengan aanya Allah dan diutusnya para Rasul. 

Syariah mencakup ibadah manusia sebagia hamba kepada Tuhannya yang meliputi 

shalat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Akhlak adalah suatu ilmu yang 

menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang harus dilakukan oleh 

manusia kepada manusia lainnya, akhlak harusnya berpijak dan merupakan 

matarantai keimanan. Sedangkan perubahan perilaku keagamaan pada siswa SMA 

Negeri 1 Jabung setelah menonton film 99 cahaya di langit Eropa. Terbukti bahwa 

dengan menonton film tersebut siswa sadar akan pentingnya beribadah kepada Allah 

SWT, dan film tersebut memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terkait 

pemahaman masyarakat terhadap Islam. Bahwa di Eropa justru perkembangan Islam 

ditandai dengan berbagai macam simbol-simbol keislaman dan masyarakat 

mengetahui bagaimana sejarah peradaban Islam di Eropa. 
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