
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini seringkali kita melihat atau bahkan terlibat dalam suatu kegiatan dakwah 

islamiyyah di masyarakat sekitar kita. Namun seringkali kita mengabaikan efektifitas dari 

kegiatan dakwah tersebut. Berdakwah artinya mempropogandakan suatu keyakinan, 

menyerukan suatu pandangan hidup, iman dan agama.Bahkan sudah menjadi rahasia umum 

bahwa kegiatan dakwah yang ada terkesan monoton. Monoton disini berati adanya suatu 

metode dari dakwah tersebut dinilai kurang memberikan efek yang besar bagi para 

masyarakat dalam menerima informasi. Maka sudah sepatutnya para pelaku dakwah beralih 

dari formula dakwah yang sudah lazim dilakukan. Seperti halnya dakwah bil Lisan. 

Kegiatan dakwah ini yang notabene marak dimasyarakat bukan berarti bernilai tidak baik. 

Namun jika kita lihat dari efektifitas penerapan informasi dari kegiatan dakwah tersebut 

sangatlah kurang memadai jika kita lihat maraknya informasi sekuler yang menerpa kita 

sehari-hari. Oleh karena itu menjadi keharusan adanya strategi baru dalam pelaksanaan suatu 

kegiatan dakwah. 

Fenomena tersebut adalah indikasi dari kurang efektifnya kegiatan dakwah yang 

akhir-akhir ini dilakukan para pelaku dakwah. Kita lihat sejarah dakwah islam di negeri ini. 

Sejarah mencatat, media dakwah melalui seni dan budaya pada masa itu adalah dakwah 

yang efektif dan terasa signifikan dalam hal penerapan ideologi Islam pada masyarakat pada 

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

memberikan influence bagi masyarakat umum. Penonton film seringkali terpengaruh dan 



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

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

dengan konten-konten keislaman. 

Film bisa menjadi suatu tontonan yang menghibur, dan dengan sedikit kreatifitas kita 

bisa memasukan pesan-pesan dakwah pada tontonan tersebut seperti hanya para pendahulu 

kita. Menurut Onong Uchyana Efendi, film merupakan medium komunikasi yang ampuh, 

bukan saja untuk hiburan, tetapi juga untuk penerangan dan pendidikan. Bahkan, Jakob 

Sumardjo, dari pusat pendidikan film dan televisi, menyatakan bahwa film berperan sebagai 

pengalaman dan nilai. Senada dengan pendapat diatas, Khaidar Bagir seorang CEO Mizan, 

menyatakan bahwa Kegiatan pengtransformasian ajaran Islam akan dinilai sia-sia apabila 

para pelaku dakwah tidak memanfaatkan media sebagai suatu kekuatan dalam pelaksanaan 

dakwah kontemporer. Oleh karena itu, film bisa menjadi suatu solusi ketika masyarakat 

mengalami suatu stagnansi dalam penerimaan informasi keislaman. 

Negeri 5 Menara adalah sebuah film garapan Kompas Gramedia production bersama 

Million Pictures yang merupakan adaptasi dari novel karya Ahmad Fuadi berjudul Negeri 5 

Menara. Skenario ditulis oleh Salman Aristo yang juga penulis naskah film Ayat-Ayat 

Cinta, Laskar Pelangi, Sang Penari . Disutradarai oleh Affandi Abdul Rachman film ini 

mengambil lokasi syuting di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa 

Timur, Sumatera Barat, Bandung, hingga London. Film yang menceritakan perjuangan 5 

orang sahabat dari berbagai tempat, perjuangan dari mereka di pondok pesantren sampai 

mereka berhasil sukses. 

Novelnya sendiri mendapat penghargaan sebagai buku terfavorit Anugerah Pembaca 

Indonesia 2010 dan nominasi Khatulistiwa Literary Award 2010. Novel NEGERI 5 
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MENARA juga masuk dalam rekor penjualan buku terbanyak Gramedia yang pernah diraih 

selama 36 tahun, yaitu dalam jangka waktu kurang 2 tahun telah dicetak sebanyak 10 kali 

dengan oplah lebih dari 170.000 eksemplar. Bahkan, Gubernur Jawa Barat Ahmad 

Heryawan juga mengaku kepincut dengan film Negeri 5 Menara karena film tersebut 

mengingatkan perjuangan dirinya sewaktu menempuh pendidikan di pondok pesantren. 

Banyak penelitian yang telah dilakukan terhadap sebuah karya film dengan 

menggunakan metode penelitian analisis isi (content analysis). Namun dari studi mereka 

lebih memfokuskan diri pada upaya menemukan pesan-pesan nilai sosial dalam sebuah 

karya film. Berdasarkan deskripsi di atas, maka peneliti lebih memfokuskan diri untuk 

mengetahui secara detail dan rinci mengenai kandungan pesan dakwah dalam film Negeri 5 

Menara Karya Affandi Abdul Rachman. 

 

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

pesan dakwah apa saja yang ada dalam  film Negeri 5 Menara ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Adapun tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pesan dakwah yang ada dalam 

film Negeri 5 Menara Karya Affandi Abdul Rachman. 
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D. KEGUNAAN PENELITIAN  

D.1. Kegunaan Akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memotifasi peneliti-peneliti lain untuk 

lebih mengembangkan dan memperluas berbagai penelitian media di masa depan. Serta 

dapat memberikan sumbangan konsep dan teori terhadap perkembangan ilmu komunikasi. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi bagi masalah penelitian 

selanjutnya terutama yang berhubungan dengan studi perfilman. 

D.2. Kegunaan Praktis  

Dijadikan masukan bagi insan perfilman, terutama yang berkeinginan memproduksi 

film yang bertemakan keagamaan dan dakwah. 

  

E. TINJAUAN PUSTAKA 

E.1. Komunikasi Dakwah  

Komunikasi adalah proses penciptaan makna antara dua orang atau lebih lewat 

penggunaan simbol-simbol atau tanda-tanda. (Deddy Mulyana, 2007: 49). Dakwah sebagai 

proses komunikasi (tabligh) adalah suatu proses terjadinya tranformasi yang diikuti dengan 

proses internalisasi Iman dan Islam, pengamalan, pentradisian ajaran dan nilai-nilai Islam 

serta perubahan keyakinan, sikap dan perilaku manusia. Dalam penyampaian pesan dakwah. 

Keberhasilan atau efektifitas komunikasi dakwah berbanding lurus dengan derajat kesamaan 

atau kesesuaian makna yang tercipta diantara para pelakunya. Komunikasi disebut efektif 

apabila makna yang tercipta relatif sama atau apabila hasil komunikasinya relatif sesuai 

dengan yang diinginkan komunikator. Agar komunikasi dakwah berjalan efektif, maka 

metode, materi, dan segala perangkat yang ada dalam dakwah harus sesuai dengan karakteristik 



komunikan. Dengan begitu, dakwah akan mudah menyentuh sasaran sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan.  

Tujuan Dakwah merupakan pernyataan bermakna, keinginan yang dijadikan 

pedoman manajemen puncak organisasi untuk meraih hasil tertentu atas kegiatan yang 

dilakukan dalam dimensi waktu tertentu (Ali Aziz, 2004: 60). Tujuan (objective) 

diasumsikan berbeda dengan sasaran (goals). Dalam tujuan memiliki target-target tertentu 

untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan sasaran adalah pernyataan yang telah 

ditetapkan oleh manajemen puncak untuk menentukan arah organisasi dalam jangka 

panjang.  

Kehidupan beragama mengalami proses perkembangan yang selaras dengan 

perkembangan aspek-aspek psikologis. Hal ini senada dengan dakwah. Dakwah merupakan 

suatu proses penyampaian ajaran yang didalamnya mempunyai tugas untuk kemanusiaan 

(Andy Dermawan, 2002: 155). Dalam alquran juga menjelaskan bahwa tugas dakwah 

sebagaimana tugas kerisalahan Rasulullah SAW Adalah untuk menjadi rahmat seluruh alam 

semesta (QS. Al-Anbiya’ : 107) dan untuk menyempurnakan akhlak manusia (hadist riwayat 

Ahmad Bin Abi Hurairah). Pada prinsipnya, Islam merupakan agama terakhir yang 

berfungsi menjadi rahmat dan nikmat bagi manusia seluruh alam. Islam merupakan agama 

yang sempurna, dan kesempurnaan tersebut dapat dilihat pada segi-segi fundamental yang 

mencakup unsur dunia dan akhirat. Kesempurnaan Islam sebagai agama langit (dari Allah) 

yang diturunkan kemuka bumi, semata-mata untuk mengantarkan manusia kepada 

keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu konsekuensinya Islam telah menjadi agama 

dakwah, yang harus disebarluaskan kepada seluruh umat manusia.  

Dalam dakwah, perlu aplikasi dan realisasi ajaran-ajaran yang terkandung di 

dalamnya. Ajaran dan nilai-nilai Islam perlu dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari, 



sehingga dakwah akan bermuara kepada kepribadian manusia yang ahsanitaqwim, yang 

selamat dari azab dan murka Allah. 

 

E.3. Film 

Film pertama kali lahir diparuh kedua abad ke 19. Dibuat dengan bahan dasar 

seluloid yang sangat mudah tebakar, bahkan oleh percikan abu rokok sekalipun. Sesuai 

dengan perjalan waktu, para ahli berlomba-lomba menyempurnakan film agar lebih aman, 

lebih mudah diproduksi dan enak ditonton. 

Pada dasarnya film dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu film cerita 

dan non cerita. Namun dalam perkembangannya film cerita dan non cerita saling 

mempengaruhi dan melahirkan berbagai jenis film yang ciri dan corak masing-masing. 

1. Film Cerita 

Film yang diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang dan dimainkan oleh aktor dan 

aktris. Pada umumnya film cerita bersifat komersial artinya, dipertunjukkan di bioskop 

dengan harga karcis tertentu atau diputar di televisi dengan dukungan sponsor produk 

tertentu. Misalnya, film horor, drama, fiksi ilmiah komedi laga, musikal dan lain-lain 

2. Film Non Cerita 

Film non cerita merupakan kategori film yang mengambil kisah nyata sebagai 

subyeknya atau merekam kenyataan dari pada fiksi tentang kenyataan. Ada dua tipe film non 

cerita antara lain : 

a. Film Faktual : menampilkan fakta, kamera hanya sekedar merekam peristiwa. Biasanya 

dalam bentuk sebagai film ceritadan film dokumentasi. 



b. Film dokumenter : sarana yang tepat untuk mengungkapkan realitas, menstimuli 

perubahan, dengan kata lain menunjukkan realitas kepada masyarakat secara normal. 

Ada dua tambahan jenis film yaitu film eksperimental dan film animasi. Penjelasannya 

sebagai berikut : 

a.  Film Eksperimental adalah film yang tidak dibuat dengan kaidahkaidah pembuatan film 

yang lazim. Tujuannya untuk mengadakan ekaperimentasi dan mencari cara-cara 

pengucapan baru lewat film. 

b. Film Animasi (kartun) adalah film yang memanfaatkan gambaran atau lukisan maupun 

benda-benda mati lainnya seperti boneka, kursi meja dan lain-lainnya yang bisa dihidupkan 

dengan teknik animasi. 

 

E.2.1. Unsur – unsur dalam Film 

Film cerita memiliki berbagai jenis atau genre. Dalam hal ini genre dapat diartikan 

sebagai jenis film yang ditandai dengan gaya, bentuk, atau isi tertentu. Adapula yang disebut 

dengan film drama, horror, perang, sejarah, film fiksi ilmiah, komedi, laga. Penggolongan 

jenis film ini tidaklah terlalu kaku karena sebuah film dapat dimasukkan ke dalam beberapa 

jenis. Agar jenis film cerita tetap bertahan dan selalu diminati, penonton harus tanggap 

terhadap perkembangan zaman.  

Film cerita dapat diartikan sebagai pengutaraan cerita atau ide, yang diaplikasikan ke 

dalam bentuk gambar-gambar atau suara. Jadi cerita adalah bungkusan atau kemasan yang 

memungkinkan pembuat film melahirkan suatu realitas rekaan yang merupakan suatu 

alternative dari realitas penikmatnya. Dari segi komunikasi, ide yang terdapat dalam sebuah 



film yang berupa pesan ini mengandung suatu pendekatan yang bersifat membujuk atau 

persuasif. 

Dalam proses pembuatan film melibatkan sejumlah keahlian tenaga kreatif yang 

harus menghasilkan suatu keutuhan, mereka saling mendukung dan saling mengisi satu sama 

lain. Perpaduan antara sejumlah keahlian ini merupakan syarat utama bagi lahirnya film 

yang baik. 

Menurut Marselli Sumarno (1996:34-43) unsur-unsur dalam pembuatan film adalah: 

a. Sutradara 

Sutradara, adalah seorang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pembuatan 

sebuah film yang meliputi pengaturan dan pengarahan kepada kerabat kerja dan pemeran. 

Ia memimpin pembuatan film meliputi yang harus tampak oleh penonton. 

Tanggungjawabnya meliputi aspek kreatif, baik interpretative maupun teknis, dari sebuah 

produksi film. Sutradara juga mengatur laku di depan kamera dan mengarahkan akting 

serta dialog, ia pun bertugas mengontrol posisi kamera, suara, pencahayaan, disamping 

hal-hal lain yang menyumbang pada hasil akhir sebuah film. 

b. Penulis Skenario 

Penulis scenario, adalah orang yang mempunyai keahlian membuat transkrip 

sebuah film dalam bentuk tertulis. Tugas dari penulis scenario ini adalah membangun 

cerita yang baik dan logis. Karakteristik tokoh dapat terungkap dengan jelas, penjabaran 

gagasan pun dapat tertuang dengan jelas mengawali jalan cerita, perwatakan dan bahasa 

yang dipergunakan. 

 



c. Penata Fotografi 

Penata fotografi adalah tangan kanan sutradara didalam kerja lapangan. Ia bekerja 

bersama sutradara untuk menentukan jenis-jenis shot yang dipakai dalam pengambilan 

gambar. Termasuk menentukan jenis lensa maupun filter apa yang akan digunakan. 

d. Penyunting 

Bertugas menyusun hasil syuting hingga membentuk pengertian cerita. Bekerja di 

bawah pengawasan sutradara tanpa mematikan kreatifitas, sebab bekerja berdasarkan 

suatu konsepsi. 

e. Penata Artistik 

Tata artistik, bertugas menyusun segala sesuatu yang melatarbelakangi cerita film, 

yakni yang menyangkut pemikiran tentang setting. Setting merupakan tempat 

berlangsungnya cerita film/ tempat pengambilan gambar dalam sebuah film. 

f. Penata Suara 

Tata suara, dikerjakan di studio musik, yang bekerjanya di bantu oleh tenaga 

pendamping seperti perekam suara di lapangan maupun di studio. Fungsi suara yang 

terpokok memberikan informasi lewat dialog dan narasi. 

g. Penata musik 

Menata paduan bunyi (yang bukan efek suara) mampu menambah nilai dramatik 

dalam sebuah karya film. 

h. Pemeran 

Adalah seseorang yang mampu dan pandai membawakan diri sendiri dan tingkah 

laku orang lain. 



E.2.2. Jenis-Jenis Film (genre film) 

Beberapa genre film menurut M. Bayu Widagdo, antara lain sebagai berikut: 

a. Action-laga 

Film dengan tema ini mengetengahkan tentang perjuangan hidup dengan bumbu 

utama keahlian setiap tokoh untuk bertahan dengan pertarungan hingga akhir cerita. 

b. Comedi-humor 

Film bertema humor ini mengandalkan kelucuan sebagai penyajian utama. Film 

dengan tema ini termasuk yang paling sulit dalam menyajikannya, karena apabila kurang 

waspada maka komedi yang disuguhkan akan terjebak sleptick, atau terkesan memaksa 

penonton dengan kelucuan yang dibuat-buat. 

c. Roman-drama 

Film dengan tema ini merupakan genre yang palin popular dikalangan masyarakat. 

Genre ini menawarkan faktor perasaan dan kehidupan nyata, yang mengarah pada simpati 

dan empati penonton terhadap apa yang diceritakan dan apa yang disuguhkan. Kunci utama 

dalam film bergenre ini adalah tema-tema klasik dalam permasalahan hidup manusia yang 

tidak pernah puas terjawab. 

d. Misteri-horor 

 Genre ini memiliki bahasan yang sempit dan berkisar pada hal yang itu-itu saja 

(monoton), namun genre ini mendapat perhatian yang lebih dari penonton. Hal ini 

disebabkan karena keingintahuan manusia yang sangat besar terhadap dunia lain tersebut. 

Sedangkan menurut Heru Efendy jenis-jenis film dapat dibagi menjadi 7 Jenis antara 

lain sebagai berukut : 

 



a) Film Dokumenter (Documentary Film) 

Film dokumenter adalah film yang menyajikan realita melalui berbagai cara dan 

dibuat untuk berbagai macam tujuan. Film jenis ini tidak lepas dari tujuan penyebaran 

informasi, pendidikan, dan propaganda bagi seseorang atau kelompok tertentu. 

b) Film Cerita Pendek (Short Film) 

Film cerita pendek ini berdurasi kurang dari 60 menit. Sebagian besar produser film 

menjadikan jenis film ini sebagai sebuah batu loncatan untuk kemudian memproduksi film 

cerita panjang.  

c) Film Cerita Panjang (Feature-Length Film) 

Film cerita panjang adalah film dengan durasi lebih dari 60 menit, atau lazimnya film 

ini berdurasi antara 60-100 menit. Terkadang film jenis ini diproduksi di atas durasi 180 

menit, seperti halnya film hasil produksi Bollywood (India) dan Hollywood (Amerika).  

d) Film-film Jenis Lain (Corporate Profile) 

Jenis film ini biasanya diproduksi untuk kepentingan institusi tertentu berkaitan dengan 

kegiatan yang mereka lakukan, misalnya tayangan ‘Jendela Usaha’ di TVONE. Film ini 

sendiri berfungsi sebagai alat bantu presentasi 

e) Iklan Televisi 

Film jenis ini bisaanya diproduksi untuk kepentingan penyebaran informasi, baik 

tentang produk, maupun layanan masyarakat (public services announcement). Iklan produk 

biasanya menampilkan produk yang diiklankan secara ‘ekplisit’, artinya ada stimulus yang 

jelas tentang produk tersebut. Sedangkan jenis iklan layanan masyarakat menginformasikan 

kepedulian produsen suatu produk terhadap fenomena sosial yang diangkat sebagai topik 

iklan tersebut. 



f) Program Televisi (tv program) 

Program ini diproduksi untuk konsumsi pemirsa televisi secara umum, program 

televisi dibagi menjadi dua jenis, yaitu cerita dan non cerita. Jenis cerita terbagi dalam dua 

kelompok yaitu fiksi dan non fiksi. Kelompok fiksi memproduksi film serial (tv series), film 

televisi/ FTV (popular lewat saluran televisi SCTV) dan film cerita pendek. Kelompok non 

fiksi menggarap aneka program pendidikan, film dokumenter atau profil tokoh dari daerah 

tertentu. Sedangkan program non cerita sendiri menggarap variety show, tv kuis, talkshow 

dan liputan berita. 

g) Video Klip (music video) 

Video klip adalah sarana bagi produser musik untuk memasarkan produk mereka 

melalui media televisi. Dipopulerkan pertama kali lewat saluran televisi MTV, tahun 1981. 

Di Indonesia, video klip ini sendiri kemudian berkembang sebagai bisnis yang menggiurkan 

seiring dengan pertumbuhan televisi swasta. Akhirnya video klip tumbuh sebagai aliran dan 

industri tersendiri. Beberapa rumah produksi mantap memilih video klip menjadi bisnis 

utama (core bisnis) mereka. Di indonesia, tak kurang dari 60 video klip diproduksi tiap 

tahunnya. 

 

E.2.3. Fungsi Film 

Film sebagai media massa memiliki beberapa fungsi diantaranya : 

a. Hiburan 

           Menurut Marseli Sumarno (1996:96-98), film sebagai suatu media komunikasi lebih 

mudah menyajikan suatu hiburan daripada bentuk komunikasi lainnya. Hal ini dapat dilihat 

sifatnya yang ringan dan menitik beratkan pada estetika dan etika. Nilai hiburan pada film 



sangat penting, apabila sebuah film tidak mengikat perhatian penonton dari awal hingga 

akhir tentulah film tersebut tidak diminati penonton. 

b. Pendidikan  

Dengan media film kita dapat memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang 

berguna memfungsikan diri secara efektif dalam masyarakat serta mempelajari nilai tingkah 

laku yang cocok agar diterima dalam masyarakat. 

c. Penerangan 

Sebagai media penyampai pesan kepada khalayak luas, film selalu memiliki 

penjelasan tentang sesuatu hal yang belum diketahui oleh sebagian orang. Biasanya film 

jenis ini dikategorikan dalam film dokumenter. Banyak sekali instansi-instansi yang 

menggunakan film dokumenter sebagai media untuk memperkenalkan program atau produk  

mereka kepada masyarakat luas ataupun golongan tertentu. 

d. Artistik 

Nilai artistik tewujud karakteristikannya ditemukan pada seluruh unsurnya. Sebuah 

film memang sebaiknya dinilai secara artistic bukan secara rasional. Sebab dilihat secara 

rasional sebuah film artistik boleh jadi menjadi tidak berharga, karena tidak memiliki 

maksud atau makna yang tegas, padahal keindahan itu sendiri memiliki maksud dan makna. 

 

E.2.4. Struktur Film 

Esensi dari struktur film terletak pada pengaturan berbagai unit cerita atau ide, 

sedemikian rupa sehingga bisa dipahami. Struktur yang sederhana berhubungan dengan 

kontinyuitas fisik yang identik dengan permulaan,pengembangan dan akhir. Seperti 

misalnya manusia yang berkembang dan meninggal. 



Pada dasarnya film dapat dibagi menjadi beberapa bagian kecil sebelum menjadi 

sebuah rangkaian cerita yang dapat dinikmati oleh penonton. Bagian tersebut bisa dikatakan 

sebagai struktur film, diataranya yakni : 

1. Shot (syut)  

Shot adalah bidikan atau hasil rekaman oleh kamera tv atau film. Shot dianggap 

sebagai unsur terkecil dalam sebuah film. Shot dapat pula dirumuskan sebagai peristiwa 

yang direkam oleh kamera tanpa interupsi, dimulai saat tombol perekam pada kamera 

ditekan sampai dilepas kembali. Panjang shot tergantung pada lamanya tombol kamera 

direkam atau ditekan. 

2. Scene (adegan)  

Scene adalah rangkaian beberapa shot kamera atau film yang merupakan bagian dari 

suatu sikuen. Scene juga bisa diartikan sebagai rangkaian rasi shot dalam satu ruang dan 

waktu serta mempunyai kesamaan gagasan. Karena dibatasi tempat dan waktu maka jika 

tempat dan waktu dirubah maka berubah pula scenenya. Scene terbentuk dari gabungan shot 

yang disusun secara berarti dan meninmbulkan suatu pengertian yang lebih luas tapi utuh. 

3. Sequence (urutan adegan)  

Sequence adalah rangkaian secara berurut, adegan-adegan hasil rekaman kamera 

yang telah memberikan gambaran mengenai aspek-aspek tertentu dari suatu peristiwa 

sebagai bagian dari cerita yang sedang digarap. Sequence terbentuk apabila beberapa adegan 

disusun secara berarti dan logis. 

 

 

 



E.3. Film sebagai Media Komunikasi Massa 

Komunikasi selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dengan berkomunikasi 

manusia dapat mengemukakan keinginan, gagasan, ide bahkan dalam pemenuhan segala 

aspek kebutuhan hidupnya manusia menyampaikan dengan cara berkomunikasi. Inti dari 

setiap komunikasi adalah adanya pesan yang ingin disampaikan, dalam bentuk informasi. 

Informasi disampaikan melalui berbagai media, baik itu cetak maupun elektronik yang 

merupakan bentuk dari komunikasi massa. Adapun salah satu ciri yang dimiliki oleh 

komunikasi massa adalah pesannya yang bersifat umum, dapat diartikan bahwa pesan 

dalam komunikasi massa tidak hanya ditujukan kepada satu orang atau kelompok saja, 

tetapi disampaikan peda khalayak ramai sehingga pesannya harus bersifat umum. 

Komunikasi massa menurut Dedy Mulyana (2007:75) adalah komunikasi yang 

menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik (radio, 

televisi), yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang 

ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar dibanyak tempat, anonim dan 

heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum dan disampaikan secara cepat, serentak dan 

selintas (khususnya media elektronik).  

  Definisi lain pernah dikemukakan oleh Josep A Devito yakni, ” First, mass 

communication is communication addressed to masses, to an extremely large science. 

This does not means that the audience includes all people or everyone who reads or 

everyone who watches television; rather it means an audience that is large and generally 

rather poorly defined. Second, mass communication is communication mediated by audio 

and/or visual transmitter. Mass communication is perhaps most easily and most logically 

defined by its forms: television, radio, newspaper, magazines, films, books, and tapes”. 



(Jika diterjemahkan secara bebas bisa berarti, “Pertama, komunikasi massa adalah 

komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. 

Ini tidak berarti bahwa khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang 

membaca atau semua orang yang menonton televisi, agaknya ini tidak berarti pula bahwa 

khalayak itu besar dan pada umumnya agak sukar didefinisikan. Kedua, komunikasi 

massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar audio dan atau 

visual. Komunikasi massa barangkali akan lebih mudah dan lebih logis bila didefinisikan 

menurut bentuknya televisi, radio, surat kabar, majalah, film, buku dan pita). 

Salah satu bentuk media komunikasi massa adalah film, film adalah gambar dan 

suara, yang terdiri dari integrasi jalinan cerita, jalinan cerita terbentuk dari menyatunya 

peristiwa atau adegan – scene. Dalam film terdapat urutan adegan yang didalamnya 

diiringi suara, baik dialog ataupun musik sehingga cerita yang ditampilkan menjadi 

nyata, dan penonton dapat menangkap pesan yang dibawa. Berdasarkan Undang-Undang 

Film No.8 Tahun 1992 , 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 video, dan atau bahan hasil penemuan 

teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses 

elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan 

atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik,dana atau lainnya. 

Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan , jasa teknik, 

pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan atau penayangan film. 

Sedangkan sensor film adalah penelitian dan penelitian terhadap film dan reklame film 

untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film  dipertunjukkan dan atau ditayangkan 



kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau sarana 

tertentu. (www.kpi.go.id) 

Media komunikasi film mudah menyajikan suatu hiburan daripada bentuk 

komunikasi lainnya Hal ini dapat dilihat dari sifatnya yang menitik beratkan pada etika 

dan estetika. Tujuan khalayak dalam menonton film adalah untuk mencari hiburan. 

Namun di dalam tayangan film sendiri terkadang masih juga dijumpai fungsi informatif 

maupun deduksi, bahkan persuasive 

Dalam proses komunikasi terdapat komponen-komponen unsur-unsur yang 

menunjang kelangsungannya, komponennya ialah: 

1. Komunikator 

 Komunikator dalam komunikasi massa pada umumnya adalah sesuatu organisasi 

yang kompleks, yang dalam operasionalnya membutuhkan biaya yang sangat besar. 

Komunikator dalam komunikasi massa tidak atas nama individu tetapi harus 

melembaga. 

2. Pesan 

 Pesan komunikasi massa disampaikan secara massa. Maksudnya pesan dalam 

komunikasi dutujukan untuk semua orang yang terjangkau oleh peristiwa komuniksi 

tersebut. Untuk itu karakteristik pesan dari komunikasi massa adalah bersifat umum, 

sehingga pesan dapat diketahui oleh setiap orang. 

3. Media komunikasi massa 

 Untuk berlangsungnya komunikasi massa diperlukan saluran yang 

memungkinkan disampaikannya pesan kepada khalayak yang dituju. Saluran tersebut 



adalah media massa yaitu sarana teknis yang memungkinkan disampaikannya pesan 

kepada khalayak yang dituju. 

Saluran media massa ini, melihat bentuknya dapat dikelompokkan atas: 

a.  Media cetakan (printed media) yang mencakup surat kabar, majalah, buku, pamflet,   

brosur dan sebagainya. 

b.  Media elektronik seperti radio, televisi, film, slide, video dan lain-lain. 

4. Khalayak dalam komunikasi massa. 

 Komunikasi massa, penerima adalah mereka yang menjadi khalayak darimedia 

massa yang bersangkutan. Khalayak komunikasi bersifat luas, anonim, heterogen. 

5. Filter atau reguler pada komuniksi massa 

  Pesan dari komunikasi massa yang disampaikan melalui media massa akan 

diterima khalayk. Filter utama yang dimiliki khalayak adalah indera (pendengar, 

penglihatan, perasaan, perabaan dan penciuman) yang dipengaruhi oleh tiga kondisi, 

yaitu: budaya, psikolog dan fisik. 

6. Penjaga gawang atau gatekeeper 

 Dalam proses komunikasi massa, perjalanan sebuah pean dari sumber media 

massa kepada penerimanya melibatkan unsur yang disebut gatekeeper. Fungsi utama 

gatekeeper adalah menyaring atau menyeleksi pesan yang diterima seseorang atau 

dikomunikasikan kepada khalayak. (Winarni, 2003:14-19)  

 

E.4. Film sebagai Media Komunikasi Dakwah  

Seiring dengan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang informasi komunikasi, 

penyampaian pesan dakwah tidak hanya bisa dilakukan oleh para mubaligh dimasjid, tetapi bisa 

dilakukan dengan banyak cara dan banyak tempat, banyak media yang bisa digunakan pada 



zaman sekarang sebagai media dakwah seperti Televisi, Koran, majalah, Buku, lagu dan 

internet. Selain beberapa media tersebut masih banyak lagi media yang bisa dimanfaatkan salah 

satunya adalah film. Film merupakan media komunikasi yang ampuh sekali, bukan saja untuk 

hiburan, tetapi juga untuk penerangan dan pendidikan (Effendy, Onong Uchjana 1993: 209).  

Media film memiliki peranan yang cukup signifikan dalam penyebaran pesan-pesan 

keagamaan. Hanya saja, film dalam penyampaian pesan dakwah dituntut memiliki kualitas 

dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Film dakwah berkualitas bukan semata 

film yang penuh dibanjiri pesan ceramah menjemukan akan tetapi film yang mampu 

menyentuh hati penontonnya. Pesan yang disampaikan film dakwah harus halus 

sebagaimana yang diajarkan Rasulullah dalam penyampaian dakwah. Adapun keunikan film 

sebagai media dakwah antara lain:  

1. Secara psikologis, penyuguhan secara hidup dan tampak yang dapat berlanjut dengan 

animation memiliki kecenderungan yang unik dalam keunggulan daya efektifnya terhadap 

penonton. Banyak hal yang abstrak, samar-samar dan sulit diterangkan dapat disuguhkan 

kepada khalayak lebih baik dan efisien oleh wasilah (media) ini.  

2. Bahwa media film yang menyuguhkan pesan yang hidup dapat mengurangi keraguan apa 

yang disuguhkan, lebih mudah diingat dan mengurangi kelupaan.  

3. Khusus bagi khalayak anak-anak, sementara kalangan dewasa cenderung menerima secara 

bulat tanpa lebih banyak mengajukan pertanyaan terhadap seluruh kenyataan situasi yang 

disuguhkan oleh film (Ali Aziz, 2004: 153).  

Melihat kepada sejarah lalu dan penerimaan umat Islam dalam menggunakan 

berbagai media yang wujud disepanjang zamannya, maka penerimaan multimedia dalam hal 

ini film sebagai alat berdakwah pada masa sekarang ini bukanlah suatu yang salah, justru 

wajib selagi penggunaannya sejalan dengan ajaran Islam. Islam tidak mengharuskan kepada 



umatnya untuk menggunakan suatu media tertentu dalam usaha berdakwah di kalangan umat 

manusia.  

E.5. Teknik Analisis Isi 

Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam 

terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi 

adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat 

lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. 

Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi. Baik 

surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. 

Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik/metode 

penelitian. Holsti menunjukkan tiga bidang yang banyak mempergunakan analisis isi, yang 

besarnya hampir 75% dari keseluruhan studi empirik, yaitu penelitian sosioantropologis 

(27,7 persen), komunikasi umum (25,9%), dan ilmu politik (21,5%). 

Sejalan dengan kemajuan teknologi, selain secara manual kini telah tersedia 

komputer untuk mempermudah proses penelitian analisis isi, yang dapat terdiri atas 2 

macam, yaitu perhitungan kata-kata, dan “kamus” yang dapat ditandai yang sering disebut 

General Inquirer Program. 

Analisis isi tidak dapat diberlakukan pada semua penelitian sosial. Analisis isi dapat 

dipergunakan jika memiliki syarat berikut. 

1. Data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi (buku, 

surat kabar, pita rekaman, naskah/manuscript). 

2. Ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan tentang dan 

sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut. 



3. Peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan/data-data yang 

dikumpulkannya karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas/spesifik. 

Analisis isi kuantitatif digunakan untuk membedah muatan teks komunikasi yang 

bersifat manifest (nyata), sedangkan analisis wacana justru memfokuskan pada pesan yang 

bersifat latent (tersembunyi). 

E.6. Teori Komunikasi dan Strategi Dakwah  

1. Pengertian Strategi Dakwah 

         Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan management untuk 

mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencpai tujuan tersebut, strategi tidak hanya berfungsi 

sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan 

bagaimana tekhnik (cara) operasionalnya.  

        Dengan demikian strategi dakwah merupakan perpaduan dari perencanaan (planning) 

dan management dakwah untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam mencapai tujuan tersebut 

strategi dakwah harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara tekhnik (taktik) 

harus dilakukan, dalam arti kat bahwa pendekatan (approach) bias berbeda sewaktu-waktu 

bergantung pada situasi dan kondisi. (Hamidi, Prof Dr. M,Si 2010:53). 

        Untuk mantapnya strategi dakwah, maka segala sesuatunya harus dipertautkan dengan 

komponen-komponen yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan dalam rumus Lasswell, 

yaitu: 

* Who? (Siapa da'i atau penyampai pesan dakwahnya?) 

* Says What? (Pesan apa yang disampaikan?) 

* In Which Channel? (Media apa yang digunakan?) 



* To Whom? (Siapa Mad'unya atau pendengarnya?) 

* With what Effect? (Efek apa yang diharapkan?) 

          Pertanyaan "efek apa yang diharapkan" secara emplisit mengandung pertanyaan lain 

yang perlu dijawab dengan seksama. Pertanyaan tersebut, yakni : 

> When (Kapan dilaksanakannya?) 

> How (Bagaimana melaksanakannya?) 

> Why (Mengapa dilaksanakan demikian?) 

Tambahan pertanyaan tersebut dalam strategi dakwah sangat penting, karena pendekatan 

(approach) terhadap efek yang diharapkan dari suatu kegiatan dakwah bisa berjenis-jenis, 

yakni : 

> Menyebarkan Informasi 

> Melakukan Persuasi 

> Melaksanakan Instruksi. 

 

F. DEFINISI KONSEPTUAL  

F.1. Film  

 Film adalah sebuah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi 

massa pandang dengar yang dibuat sesuai azas sinematografi dengan direkam melalui peta 

video atau bahkan jenis teknologi lainnya yang diproyeksikan dan dipertunjukkan 

menggunakan system mekanik. Film yang termasuk audio visual mampu memberikan 

hiburan menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama dan humor dalam satu paket, sebagai 

sebuah media komunikasi, penyampaian pesan-pesan dalam film mempunyai karakteristik 

dan tujuan yang berbeda.  

F.2. Pesan Dakwah  



Dakwah merupakan ajakan atau seruan untuk mengajak kepada seseorang atau 

sekelompok orang untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Pesan 

dakwah ialah nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al Qur'an dan Al Hadist. Berdasarkan 

Al Qur'an dan Al Hadist, seorang manusia mengetahui bahwa ia harus memiliki aqidah 

(berbasis Rukun Iman), yang akan menjadi dasar ibadah (berbasis Rukun Islam), muamallah 

(interaksi sosial Islami), dan adab (etika atau sopan santun Islami). Selanjutnya ia 

mengekspresikan aqidah, ibadah, muamallah, dan adab dalam akhlak (ekspresi total Islami) 

sebagai manusia. 

 

G. METODE PENELITIAN  

G.1. Dasar dan Tipe Penelitian  

Dalam penelitian disini adalah pendekatan descriptif kuantitatif yang bersifat 

statistik. Metode kuantitatif adalah penelitian ilmu dan seni yang berkaitan dengan tata 

cara (metode) pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis untuk 

mendapatkan informasi guna penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. analisis isi adalah teknik penelitian 

untuk mendeskripsikan secara objektif, sistematik dan kuantitatif isi komunikasi yang 

tampak (manifest). 

G.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah film Negeri 5 Menara yang diproduksi oleh 

Karya Affandi Abdul Rachman 2011 dengan durasi waktu selama 90 menit dan terdiri dari 

49 scene.  

G.3. Unit Analisis  

http://id.wikipedia.org/wiki/Affandi_Abdul_Rachman


Unit analisis dalam penelitian ini adalah kandungan pesan dakwah dalam scene  berupa 

akting dan dialog yang terdapat dalam Film Negeri 5 Menara dengan durasi 90 menit dan 

terdiri dari 49 scene, dimana penentuan unit analisis ini ditujukan pada pesan audio maupun 

visual yang terdapat dalam Film Negeri 5 Menara tersebut dengan menggunakan kategori 

kandungan pesan dakwah yang dimunculkan. 

G.4. Satuan Ukur  

Satuan ukur yang dipakai dalam penelitian ini adalah prosentase kemunculan scene 

yang mengandung unsur kandungan pesan dakwah pada setiap scene dar film Negeri 5 . 

G.5. Struktur Kategorisasi 

Ali Yafie menyebutkan, ada lima pokok materi atau pesan dakwah yang harus 

disampaikan kepada seluruh umat manusia yaitu mengenai masalah kehidupan, kemanusiaan, 

harta benda, ilmu pengetahuan, dan akidah/ keimanan. (Ali Aziz, 2004: 96-97).  

Agar penelitian dapat berjalan dengan efektif, maka peneliti memberikan batasan 

mengenai kandungan pesan dakwah yang terdapat dalam film Negeri 5 Menara dimana 

meliputi pesan yang terdapat dalam Audio (suara) maupun pesan yang bersifat Visual 

(gambar). Bernard Berelson selanjutnya mengatakan, bahwa analisis isi tidak bisa lebih baik 

daripada kategori-kategorinya. Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti membentuk perangkat 

kategori atau batasan penelitian serta indikator-indikatornya sesuai dengan penyebutan 

kandungan pesan dakwah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:  

A.Akidah 

  Kata akidah berasal dari bahasa arab yaitu aqidah yang berarti keyakinan atau 

kepercayaan, secara istilah akidah berarti keyakinan atau kepercayaan yakni mengikat 

hati seseorang kepada sesuatu yang diyakini atau diimaninya. Akidah atau kepercayaan 



dalam islam mempunyai rukun-rukun tertentu yakni hal yang harus dipercayai, adapun 

indikator dari akidah adalah: (Ali Aziz, Moh.Ilmu Dakwah) 

1. Percaya kepada Allah, mengimani adanya Allah, bahwa tidak ada yang mencipta, 

menguasasi, dan mengatur alam kecuali Allah. Serta menjauhi sikap menghilangkan 

makna, memalingkan makna, emmpertanyakan, dan menyerupakanNya. 

2. Percaya kepada Malaikat Allah, mengimani adanya, setiap amalan dan tugas yang 

diberikan Allah kepada mereka. 

3. Percaya kepada Kitab Allah, Mengimani bahwa seluruh kitab Allah adalah ucapan-

Nya dan bukanlah ciptaanNya.  

4. Percaya kepada Rasul Allah, mengimani bahwa ada diantara laki-lakidari kalangan 

manusia yang Allah ta’alapilih sebagai perantara antara diri-Nya dengan makhluknya.  

5. Percaya kepada Hari Akhir, mengimani semua yang terjadi dialam barzakh  

(diantara dunia dan akhirat) berupa fitnah kubur (nikmat kubur atau siksa kubur), 

mengimani tanda-tanda hari kiamat.. mengimani hari kebangkitan dipadang mahsyar 

hingga berakhir di surge atau neraka. 

6. Percaya kepada Qadha dan Qadar, mengimani kejadian yang baik maupun buruk, 

semua berasal dari Allah.  

B. Syariah 

Dalam arti luas “al-syari’ah” berarti seluruh ajaran Islam yang berupa norma-

norma  ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku batin (sistem kepercayaan/doktrinal) 

 maupun tingkah laku konkrit (legal-formal) yang individual dan kolektif. Yaitu tata cara 

pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai kerihoan Allah SWT. (Ali 

Aziz, Moh.Ilmu Dakwah) 



1. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hal mengenai tukar-menukar harta 

diantaranya; dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, utang 

piutang, nafkah dan sebagainya.  

2. Munakahat, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain 

dalam hubungan berkeluarga, diantaranya; perkawinan, perceraian, pengaturan nafkah, 

pemeliharaan anak, pergaulan suami-istri, mas kawin, meminang, walimah dan 

sebagainya.  

3. Jinayat, yaitu pengaturan yang menyangkut pidana, diantaranya; pembunuhan, zina, 

kifarat, minum-minuman keras, murtad, kesaksian dan lain sebagainya.  

C. Moral/ Akhlak  

 Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh 

suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak 

merupakan bentuk jamak dari kata khuluk, berasal dari bahasa Arab yang berarti 

perangai, tingkah laku, atau tabiat. Yaitu pesan dakwah yang berhubungan dengan sikap 

hidup pribadi manusia, dengan indikator sebagai berikut: (Ali Aziz, Moh.Ilmu Dakwah) 

1. Sabar, sikap bertabah diri ketika menghadapi sesuatu  

2. Tawadhu’, yaitu sikap rendah hati, tidak sombong  

3. Syukur, yaitu sikap rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan  

4. Birrul Walidain, sikap berbakti kepada orang tua  

5. Ikhlas, yaitu menerima dengan lapang dada semua pemberian Allah  

6. Adil, yaitu menempatkan sesuatu secara seimbang  

7. Amanah / Jujur, bisa dipercaya atau jujur.  

 

 



G.6. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Data Primer, merupakan data utama yang diperoleh langsung dari objek penelitian 

dengan observasi langsung dokumentasi dan menganalisis data yang ada, yaitu video 

film Negeri 5 Menara. Dalam pengumpulan datanya, peneliti bersama koder 

melakukan pengamatan dengan melihat secara langsung setiap scene yang 

menggambarkan pesan kemanusiaan dengan kategorisasi yang telah ditentukan. 

Setelah itu peneliti melakukan capture frame adegan yang telah dipilih oleh peneliti 

dan koder. 

b. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang didapatkan dari buku-buku, artikel-artikel, 

serta bahan dari internet yang berkaitan dengan kandungan pesan yang dapat 

mendukung data primer.  

 Setelah dilakukan pengamatan film Negeri 5 Menara kemudian data dimasukkan kedalam 

kategorisasi kandungan pesan dakwah. 

G.7. Teknik Analisa Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis isi dari 

film Negeri 5 Menara untuk mengetahui tingkat frekuensi kemunculan pesan dakwah 

melalui kategori dengan penjelasan indikatornya yang ditunjukkan oleh para pemain film 

Negeri 5 Menara. Setelah temuan data dikumpulkan dalam tabulasi data maka dianalisis 

secara kuantitatif dan prosentase untuk mengetahui frekuensi kemunculan pesan dari Film 

Negeri 5 Menara yang mengangkat kandungan pesan dakwah yang sesuai dengan 

perumusan masalah yang ada. Data yang terkumpul dari setiap pesan dakwah dalam Film 

Negeri 5 Menara dimasukkan kedalam kategori yang telah ditetapkan. Data tersebut 



kemudian dianalisis menggunakan tabel frekuensi kemunculan setiap kategori penelitian. 

Berikutnya data dianalisis dengan lembar koding (coding sheet) dengan tujuan untuk 

mengetahui prosentase yang muncul dalam setiap kategori penelitian. 

                                                                               



Tabel 1.1 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi 

Kategori Indikator Scene Unit Analisis F Total % 

 

 

 

 

 

 

 

Aqidah 

Percaya 

Kepada 

Allah 

     

   

Percaya 

Kepada 

Malaikat 

     

   

Percaya 

Kepada 

Kitab Allah 

     

   

Percaya 

kepada 

Rasul 

     

   

Percaya 

Kepada 

Hari Akhir 

     

   

Percaya 

Kepada 

Qadha dan 

Qadar 

     

   

Jumlah    

 

Tabel 1.2 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi 

Kategori Indikator Scene Unit Analisis F Total % 

 

 

 

Syariah 

Muamalah      

   

Munakahat      

   

Jinayat      

   

Jumlah    



                                                                          Tabel 1.3 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi 

Kategori Indikator Scene Unit Analisis F Total % 

 

 

 

 

 

 

Moral 

atau 

Akhlaq 

Sabar      

   

 

Tawadhu’ 

     

   

 

Syukur 

     

   

Birrul 

Walidain 

     

   

Ikhlas      

   

Adil      

   

Amanah 

atau Jujur 

     

   

Jumlah    

 

 

H. UJI RELIABILITAS KATEGORISASI 

 Untuk menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu 

dilakukan uji reliabilitas terhadap kategorisasi yang telah ditetapkan. Untuk itu peneliti 

meminta bantuan orang lain dalam melakukan uji reliabilitas tersebut. Teknisnya, peneliti 

menunjuk orang lain (yang kemudian orang tersebut dinamakan sebagai pembanding atau 

hakim) untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh peneliti, yaitu 

mengamati dan memasukkan data berupa scene kedalam lembar koding yang telah 

ditetapkan kategorinya. Orang yang ditunjuk untuk menjadi pembanding atau hakim harus 

mengerti konsep-konsep peneliti dalam membuat kategorisasi atau minimal peneliti telah 

memberikan penjelasan kepada pembanding atau hakim yang dipilih mengenai kategorisasi 

yang telah ditetapkan. Sesuai dengan rumus statistik Holsty, yaitu: 



 

 

Keterangan :  

CR = Coeficient Reliability  

M = Jumlah pernyataan yang disetujui oleh pengkoding (hakim) dan periset  

N1, N2 =Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding (hakim) dan periset.  

Selanjutnya untuk memperkuat hasil uji reliabilitas diatas, digunakan rumus Scott 

sebagai berikut :  

pi = )%1()%(%AgreementExpectedAgreementExpectedAgreementObserved−−  

Observed agreement adalah persentase persetujuan yang ditemukan dari pernyataan yang 

disetujui antar pengkode (yaitu nilai CR). Expected agreement adalah persentase persetujuan 

yang diharapkan, yaitu proporsi dari jumlah pesan yang dikuadratkan.  

Jika hasil kesepakatan antara peneliti dan koder dengan Rumus Scott selisihnya tidak terlalu 

jauh maka data yang diperoleh dinyatakan valid atau reliable. Ambang penerimaan yang 

sering dipakai untuk uji reliabilitas kategorisasi adalah 0,75 (Kriyantono, 2006: 234-236). 

 

 

 

 

 


