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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang  

 Sejak manusia lahir, ia tidak dapat hidup sendiri untuk mempertahankan 

hidupnya. Manusia perlu dan harus berkomunikasi dengan orang lain untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, minum, dan mencapai 

kebahagiaanya untuk mencapai kebutuhannya. Kebutuhan utama kita sebagai 

manusia yang sehat secara rohaniah adalah kebutuhan dan hubungan sosial yang 

ramah. Dan ini hanya bisa di capai dengan membina hubungan sosial yang baik 

dengan orang lain. (Riswandi, 2009: 16) 

 Suatu pemahaman populer menurut (Riswandi,2009:7) mengenai 

komunikasi manusia, adalah komunikasi yang menginsyaratkan penyampaian 

pesan dari seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain atau klompok 

lainnya, baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui media seperti surat 

kabar, majalah, radio, dan televisi. 

 Dalam kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari, komunikasi merupakan 

sesuatu yang sangat familiar bagi kita. Karena kita merupakan makhluk sosial 

yang selalu membutuhkan dan berinteraksi dengan orang lain melalui 

komunikator, komunikan, pesan, (isi, bentuk, dan cara penyampaian). Saluran 

atau media yang di gunakan untuk menyampaikan pesan, waktu, tempat, hasil 

atau akibat yang di timbulkan dan situasi atau kondisi yang ada ketika komunikasi 

belangsung. 
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 Pada zaman sekarang teknologi sangat maju, teknologi di ciptakan untuk 

membantu atau mempermudah kehidupan kita. Salah satu contohnya media massa 

seperti radio,televisi, dan internet merupakan media massa yang banyak kita 

jumpai dan di pakai oleh manusia untuk memperoleh informasi. Namun dari 

media massa tersebut televisi adalah media yang sudah di pakai untuk kebutuhan 

karena televisi selain memperoleh infomasi televisi juga bisa memperoleh suatu 

hiburan dari program acara tayangan hiburan di sebuah stasiun televisi dengan 

tampilan gambar yang bergerak. Peran fungsi televisi mempunyai beberapa tujuan 

misalnya untuk mendidik, untuk memberikan informasi, dan untuk menghibur. 

Karena televisi salah satu upaya untuk mengembangkan atau mempengaruhi 

masyarakat terhadap acara program televisi tersebut 

 Hingga pada saat ini, banyak bermunculan tayangan yang menarik di 

dalam televisi. Misal saja film, film merupakan suatu media komunikasi yang 

sangat efektif untuk memberikan informasi dan banyak di minati oleh khalayak. 

Karena kelebihan film yang menampilkan informasi secara menarik melalui suara 

(audio) dan gambar (visual) serta makna pesan alur cerita. Hal ini lah yang 

memudahkan khalayak untuk menerima informasi secara cepat, mudah, dan jelas. 

 Perkembangan dunia perfilman saat ini banyak memberikan nuansa-

nuansa baru dalam diri manusia. Dunia perfilman seakan sudah menjiwai dalam 

kehidupan manusia, karena dengan film kita menjadi berpikir berijiminasi dengan 

apa yang kita tonton dan menjadi semakin kreatif untuk mengangkat apa yang ada 

dalam masyarakat kita sebagai sebuah ide cerita film. Meskipun terkadang film itu 

bukanlah seratus persen hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Akan tetapi, 
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dengan hal tersebut film sudah berperan sebagai sarana modern yang digunakan 

untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Film menjadi salah satu media 

massa yang cukup efektif dalam menyampaikan suatu informasi. 

Film berfungsi sebagai sebuah proses sejarah atau proses budaya suatu 

masyarakat yang disajikan dalam bentuk gambar hidup. Melalui film, masyarakat 

dapat melihat secara nyata apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tertentu 

pada masa tertentu. Film dapat terkandung fungsi informatif maupun edukatif, 

bahkan persuasif. Karena dengan isi pesan kandungan film sebenarnya 

mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi emosional pada manusia. 

Kandungan pesan dalam sebuah film dapat mencerminkan positif dan 

negatif, salah satu pengaruh positif yaitu pesan film yang menanamkan nilai 

pendidikan, budi pekerti dan kebudayaan yang baik terhadap khalayak. Disisi lain 

film dapat memliki pengaruh yang negatif terhadap penikmat film hal ini 

disebabkan karena tanpa adanya penyaringan/penyeleksian terhadap film yang 

baik, seperti tampilan film atau alur yang menampilkan sisi pornografi dan 

kekerasan untuk menarik simpati penonton pada makna isi pesan cerita tersebut. 

Dalam hal sisi lain negatif tersebut tidak bisa kita pungkiri banyak kesalah 

pahaman menangkap isi pesan film tersebut, kesalah pahaman ini terbukti banyak 

beberapa kasus seperti pelecehan seksual dan kekerasan yang terjadi di tengah 

masyarakat. 

Pesan film adalah sarana yang sangat penting dalam berperan untuk 

menyampaikan sebuah pesan kepada khalayak. Terkadang pesan film sangat 

mutlak sebagai suatu hiburan kepada sebagian orang. Melalui ide 
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cerita,peristiwa,musik, drama dan sebagainya pesan itu di sampaikan dalam 

sebuah film. Hal itu yang membuat perkembangan film dengan waktunya menjadi 

berwarna dan inovatif dalam dunia perfilman dan menciptakan keanekaragaman 

kepada khalayak penikmat film. 

Dengan seiringnya waktu, banyak ide-ide film yang di buat mulai dari film 

televisi mau pun film layar lebar. Selain sebagai sarana semata, film juga 

merupakan media yang cukup efektif untuk memberikan suatu nilai pesan yang 

positif  dan mendidik serta bisa juga sebagai media berdakwah. Karena film sudah 

melekat terhadap manusia untuk memanjakan kelangsungan hidup manusia, oleh 

karena itu film merupakan media yang perannya sangat penting dan kuat untuk 

membentuk kepribadian masyarakat kita secara luas. 

Di sisi lain film mempunyai persoalan yang cukup menarik dari perhatian 

kita tentang aspek-aspek dari segi film yang lainnya. Pengetahuan banyak jenis 

genre film yang beranekaragam yang menghiasi dunia perfilman akan 

memberikan kontribusi yang positif kepada kita sehingga kita bisa berpikir bahwa 

keanekaragaman film adalah sebuah bentuk yang mempunyai kebebasan 

berkeatifitas dalam berekspresi. Seperti halnya jenis genre film terdiri dari film 

drama, film komedi,film laga, film misteri dan film musikal. 

Dari beberapa genre film di atas, ada terdapat satu genre yang berkaitan 

dengan judul skripsi yaitu genre film musikal. Film musikal adalah genre film 

dimana didalamnya lagu dinyanyikan oleh para karakter terjalin ke dalam narasi, 

kadang-kadang disertai dengan menari. Lagu-lagu biasanya plot maju atau 

mengembangkan karakter film tersebut, meskipun dalam beberapa kasus mereka 
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melayani hanya sebagai istirahat dalam alur cerita, seringkali sebagai rumit 

"angka produksi". Sebuah subgenre dari film komedi musik adalah musik, yang 

juga mencakup elemen kuat dari humor. 

Identifikasi dari film musikal adalah film dengan penyampain dakwah 

melalui musik. Film tersebut ialah film doa dan perjuangan yang di bintangi oleh 

Rhoma Irama dan group sonetanya. Setelah mengalami konflik karena di tuduh 

mengkomersialkan agama dan lingkungan yang tidak baik seperti minum-

minuman,  main judi, main perempuan serta maksiat yang lainnya. Tantangan ini 

lah yang menjadi perjuangan Rhoma ia mengsinsyafkan teman-teman 

seprofesinya dari perbuatan maksiat. Ia juga menyadarkan calon mertuanya yang 

di perbudak minuman keras. Bahkan terhadap penetang dari perguruan AL 

Muthainah, Rhoma berhasil ,meyakinkan bahwa musik sebagai sarana dakwah 

bisa di pakai.  

Terkaitnya dalam film Perjuangan dan Doa adanya sarana dakwah yang di 

pakai oleh Rhoma Irama. Dakwah itu sendiri adalah kegiatan yang bersifat 

menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah 

Subhaanahu wa ta'ala sesuai dengan garis aqidah, syari'at dan akhlak Islam. Kata 

dakwah merupakan masdar (kata benda) dari kata kerja da'a yad'u yang berarti 

panggilan, seruan atau ajakan. 

Musik yang dipakai sebagai sarana dakwah oleh Rhoma Irama berserta 

group Sonetanya dalam film Doa dan Perjuangan adalah musik dangdut, yang 

dimana musik dangdut selalu identik dengan musik erostisme. Musik erotisme 

adalah musik yang menjajakan dengan rangsangan syanhwat untuk memikat 
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penikmat musik dangdut dengan goyangan erotisme dari penyanyi dangdut itu 

sendiri misalnya seperti yang kita ketahui ada namanya goyang dombret, goyang 

ngecor, goyang gergaji, goyang patah-patah dll. Tetapi musik dangdut yang di 

pakai oleh Rhoma Irama berserta group Sonetanya adalah musik yang berisi 

nasihat-nasihat dan kebaikan dalam kehidupan isi musik tersebut musik yang di 

pakai untuk sebagai sarana media dakwah. Rhoma Irama memilih lagu dangdut 

sebagai sarana media dakwah karena musik dangdut musik yang menghibur dan 

bermasyarakat yang di tujukan untuk sasaran dari metode dakwah oleh Rhoma 

Irama. Oleh dari itu Rhoma Irama meyakinkan bahwa musik dangdut adalah 

sarana media dakwah yang bisa disampaikan kepada masyarakat dengan lirik-lirik 

lagu berdasarkan Al-Hadist dan amal nyata serta keteladanan dalam 

memyampaikan dakwah. 

Film Perjuangan dan Doa banyak mendapat pujian, terbukti bahwa film ini 

mendapat penghargaan dari industri perfilman indonesia karena film ini 

menyajikan tipikal yang sangat berbeda dimana film tersebut mengandung pesan 

dakwah melalui jenis genre film musikal sehingga mampu memikat penonton. 

Bisa di lihat adegan dan dialog pesan dakwah yang di sampaikan menarik dalam 

film ini. 

Seirama dengan film Perjuangan dan Doa tersebut dengan meyakinkan 

bahwa film dan musik yang di bawakan oleh Rhoma Irama sebagai sarana dakwah 

bisa dipakai, ada tanda di dalam isi pesan dakwah tersebut mempunyai cakupan 

yang luas, di mana selama pesan dakwah mengandung pesan yang menarik untuk 

di kaji. 
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Berkaitan dengan misi dakwah melalui film Perjuangan dan Doa, saya 

mempunyai keyakinan atas kemunculan film ini memiliki peran penting dalam 

mewarnai dakwah. Hal ini terlihat dari Rhoma berhasil meyakinkan bahwa musik 

sebagai sarana dakwah bisa dipakai. 

Dengan demikian, dari latar belakang di atas maka penelitian ini 

mengambil judul “TEMA PESAN DAKWAH DALAM FILM MUSIKAL” 

(ANALISIS ISI TERHADAP FILM PERJUANGAN dan Doa karya Rhoma 

Irama). 

1.2. Rumusan Masalah 

 Dari penjelasan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan yaitu Tema pesan dakwah apa saja yang muncul dalam 

Film Perjuangan dan Doa karya Rhoma Irama? 

1.3. Tujuan Penelitian  

 Sesuai permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Tema pesan dakwah apa saja yang 

terdapat dalam Film Perjuangan dan  Doa karya Rhoma Irama.  

1.4. Kegunaan pemelitian 

a. Kegunaan Akademik 

 Penelitian ini bisa di harapkan menjadi tambahan refrensi dalam 

memberikan kontribusi pemikiran dan tambahan keilmuan bagi penelitian 
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selanjutnya. Sehingga dari hasil penelitian ini bisa menjadi tambahan mengenai 

makna pesan dakwah melalui film musical khsusnya dalam dunia perfilman. 

b. Kegunaan Praktis 

 Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan pemahaman tentang 

pesan dakwah dalam penyampaiannya. Serta film musikal sebagai salah satu 

strategi penyampain dakwah kepada khalayak. Selain itu dapat di jadikan refrensi 

bagi masyarakat luas umumnya khususnya khalayak penikmat film. 

 


