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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Film menjadi salah satu dari wujud kebudayaan. Pada zaman modern film 

mustahil dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Film dapat mencerminkan pesan 

dirinya sebagai saluran mekanin untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu dari 

untuk manusia. Film merupakan perwujudan dari seluruh realitas kehidupan dunia 

yang begitu luas dalam masyarakat. Oleh karenanya film mampu menumbuhkan 

imajinasi, ketegangan, ketakutan, benturan emosional khalayak penonton seolah-

olah mereka ikut merasakan jadi bagian dalam cerita film tersebut. Selain itu 

pesan isi film dapat menimbulkan aspek, kritik sosial, pendidikan, ilmu 

pengetahuan, norma kehidupan dan hiburan bagi khalayak penonton. 

Menurut beberapa teori film, film adalah arsip sosial yang menangkap jiwa 

zaman (Zeitgeist) masyarakat saat itu. Seorang pakar teori film, Sigfiied Kracauer 

menyatakan bahwa: Umumnya dapat dilihat bahwa teknik, isi cerita, dan 

perkembangan film suatu bangsa hanya dapat difahami secara utuh dalam 

hubungannya dengan pola psikologis aktual zaman masyarakat pada waktu itu. 

http:www.muhamadikhsan.multiply.com. 

Harus diakui bahwa hubungan antara film dan masyarakat memiliki 

sejarah yang panjang dalam kajian para ahli komunikasi. Ini berarti bahwa dari 

permulaan sejarahnya film dengan lebih-mudah dapat menjadi alat komunikasi 

yang sejati, karena ia tidak mengalami unsur-unsur teknik, politik, ekonomi, sosial 
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dan demografi yang merintangi kemajuan surat kabar pada masa pertumbuhannya 

dalam abad ke-18 dan permulaan abad ke-19. Pada mulanya dikenal film hitam 

putih dan tanpa suara. Akhir tahun 1920 an mulai dikenal film bersuara dan 

menyusul film warna pada tahun 1930. Peralatan produksi film juga mengalami 

perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga sampai sekarang tetap mampu 

menjadikan film sebagai tontonan yang menarik bagi khalayak luas. 

Kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak segmen sosial, lantas 

membuat para ahli menilai bahwa film memiliki potensi untuk mempengaruhi 

khalayaknya. Sejak itu, maka merebaklah berbagai penelitian yang hendak 

melihat dampak film terhadap masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari sejumlah 

penelitian film yang mengambil berbagai topik seperti: pengaruh film terhadap 

anak, film terhadap agresivitas, film terhadap politik, serta film terhadap 

persahabatan.  

 Menurut Sobur (2003:126)  mengemukakan dari permulaan sejarahnya 

film dengan lebih mudah menjadi alat komunikasi yang sejati. Karena ia tidak 

mengalami unsur-unsur teknik, politik, ekonomi, sosial, dan demografi yang 

merintangi kemajuan surat kabar pada masa pertumbuhannya dalam abad ke-18 

an permulaan abad ke-19 Selain itu film memiliki keunggulan tersendiri dalam 

menyampaikan materi film berupa gambar, suara, cerita, aktor, aktris, yang 

sifatnya bergerak. Film juga dapat menyampaikan pesan kepada khalayak yang 

dapat mempengaruhi penontonnya. Kekuatan dan kemampuan film menjangkau 

banyak segmen sosial, lantas membuat para ahli menilai bahwa film memiliki 
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potensi untuk mempengaruhi khalayaknya. Maka membuat peneliti ingin 

mengetahui bagaimana respon penonton khususnya mahasiswa. 

Kehadiran film-film baru karya sineas Indonesia pada akhir-akhir ini mulai 

bangkit lagi. Ditandai adanya film-film baru yang banyak bermunculan di 

bioskop. Beberapa tema menjadi pilihan para sineas untuk menghasilkan karya 

sebuah film. Tema atau genre film yang sering menjadi pilihan para sineas atau 

para produser Indonesia adalah drama, horor, komedi dan komedi romantis. 

Keempat genre tersebut paling sering muncul dalam film-film Indonesia pada 

akhir-akhir ini terutama horor. Selain masalah genre film, ditemui adanya 

kemunculan pemain-pemain pendatang baru yang berumur relatif muda. Sehingga 

film-film Indonesia pada saat ini tampil dengan ide-ide baru dan lebih segar. 

Dari beberapa tema film Indonesia yang sering kali muncul terdapat satu 

hal yang menimbulkan perhatian lebih dari masyarakat adalah film-film yang 

menayangkan  adegan-adegan seks. Namun sering kali kecemasan masyarakat 

berasal dari keyakinan bahwa isi seperti itu mempunyai efek moral, psikologis,  

dan social yang merugikan, khususnya kepada generasi muda, dan menimbulkan 

perilaku antisosial seperti yang dikemukakan Sobur (2003: 127). Keyakinan akan 

beberapa dampak dari film-film dengan adegan seks semakin terlihat jelas dengan 

para aktor dan aktris yang memerankannya bukan lagi orang dewasa melainkan 

masih remaja.  

 Film-film Indonesia di tahun 2008, didominasi oleh film bergenre drama 

dan komedi. Hal ini seperti mengulang sejarah kejayaan film-film Benjamin S. 

dan WARKOP (Warung Kopi) yang juga jaya pada era lalu. Jejak film-film 



 

 
 

4

Benjamin terlihat jelas pada film GET MARRIED, QUICKI EXPRESS, dan 

KAWIN KONTRAK. Dari ketiga film tersebut terdapat satu kesaman adegan 

yang juga menjadi ciri dari film-film almarhum Benjamin S, yaitu pertengkaran 

yang mengundang masa. Adegan ini secara tak langsung mencerminkan akan 

budaya Indonesia yang mudah terprovokasi, yang sering menjadi ciri dari film-

film Benjamin yang notabene merupakan orang Betawi yang rasa 

persaudaraaanya sangat ketat. 

 Dakwah merupakan kewajiban setiap muslim. Namun, dakwah tidak akan 

terlaksana dengan baik jika tidak terkoordinir secara rapi dan teratur. Maka, 

diperlukan adanya suatu wadah untuk berkumpul dalam rangka menyatukan visi 

dan misi. Dalam hal ini, adanya lembaga dakwah atau organisasi dakwah sangat 

berperan untuk mengkoordinir dan menyusun kegiatan dakwah yang akan 

dilaksanakan. 

Setelah lembaga dakwah tersebut terbentuk, agar lembaga ini dapat 

bertahan (suevive) dan berkembang (develop) seiring dengan berjalannya waktu. 

Maka, keharmonisan dan keselerasan diantara anggota yang berada di lembaga 

tersebut harus dipertahankan. Sehingga visi dan misi sebuah lembaga akan tetap 

utuh. Komunikasi intern merupakan kegiatan yang tidak akan terlepas dalam 

mempertahan keharmonisan dan keselarasan pandangan diantara anggota di 

lembaga dakwah. 

 Ketertarikan peneliti dalam memilih film genre komedi karena film 

komedi adalah film yang sangat mengedepankan unsur humor di dalamnya. 

Humor memiliki keunikan tersendiri dalam merangkai cerita menjadi sesuatu 
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yang lucu dan membuat orang tertawa. Terkadang bukan hanya cerita yang 

menjadi hal utama tetapi juga aktor atau aktris yang mendukung film komedi 

memiliki nilai lebih di mata penontonnya. Dibandingkan dengan film-film yang 

lain yang mengandung unsur dakwah Agama Islam seperti Ayat-ayat Cinta, 

Ketika Cinta Bertasbih  dan perempuan Berkalung Surban film Emak ingin naik 

haji ada unsur Dakwahnya. 

Film Emak Ingin Naik Haji di sutradarai oleh Aditya Gumay yang di 

adaptasi dari cerpen karya Asma Nadia. Film yang di produksi oleh Mirzan 

Production dan Smaradhana Pro ini menceritakan tentang seorang janda tua 

penjual kue keliling yang biasa di panggil Emak (Aty Kanser). Emak tinggal 

bersama anak lelaki keduanya yang berusia 30 tahun bernama Zein (Reza 

Rahardian), seorang duda penjual lukisan kaligrafi. Emak memiliki kerinduan dan 

impian yang disimpannya sekian lama, yaitu naik haji. Dia pun menabung 

bertahun-tahun untuk mewujudkan impiannya tersebut. Ironisnya, di depan rumah 

sederhana Emak yang semipermanen berdinding kayu, berdiri menjulang rumah 

mewah milik Haji Saun (Didi Petet) seorang pengusaha besi tua dan jual-beli 

kapal yang kaya raya. Hampir setiap tahun Haji Saun berangkat haji atau umrah 

bersama keluarganya.  

Zein menyadari impian Emak. Dia merasa menjadi anak yang tidak 

berguna. Untuk biaya hidup sehari-hari pun dia belum bisa memenuhi karena 

lukisan kaligrafinya sangat jarang dibeli orang. Beban hidup mereka bertambah 

berat saat anak Zein sakit dan harus dioperasi. Emak sudah mengikhlaskan 

tabungan hajinya untuk biaya rumah sakit tapi Zein menolak. Dia malah 
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menyusun rencana untuk mencuri uang milik Haji Saun. Tetapi di tengah aksinya 

Zein tersadar bahwa itu perbuatan yang sangat tak pantas. Dia pun mengurungkan 

niatnya. Namun, saat melompat pagar hendak pulang, beberapa warga kampung 

memergokinya. Zein pun dikejar.  

Indikator nilai-nilai islam dalam penelitian ini  adalah: Keimanan  yang 

meliputi percaya kepada Allah, yaitu meyakini Allah itu Esa, percaya kepada 

Rasul yaitu meyakini Rosul itu utusan Allah, percaya kepada Malaikat yaitu 

meyakini Malaikat itu utusan Allah, percaya kepada Kitab-kitab yaitu meyakini 

Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, percaya kepada Takdir yaitu 

meyakini adanya kabar baik dan kabar buruk, percaya kepada hari akhir meyakini 

adanya hari kiamat dan pesan  Sosial Masyarakat antara lain  Tasamuh, yaitu 

sikap toleransi antara seseorang dengan lainnya, Ta’awun, yaitu sikap tolong 

menolong dalam masyarakat, Shadaqah, pemberian dari seseorang yang didasari 

dengan ikhlas, dakwah, yaitu menyerukan ajaran Tuhan tentang amar ma’ruf nahi 

munkar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: berapa frekuensi kemunculan Nilai-Nilai Islam dalam Film 

“Emak Ingin Naik Haji”  Karya Asma Nadia yang disutradarai Aditya Gumay? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui frekuensi kemunculan 

Nilai-Nilai Islam dalam Film “Emak Ingin Naik Haji”  Karya Asma Nadia yang 

disutradarai Aiditya Gumay? 

 

D.  Kegunaan Penelitian 

1)  Kegunaan Akademis  

Hasil dari penelitian ini secara akademisi dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dalam dunia ilmu pengetahuan serta mampu memperkenalkan 

Nilai-Nilai Islam yang terdapat dalam Film “Emak Ingin Naik Haji”.  

2) Kegunaan Praktis 

Dijadikan masukan bagi insan perfilman, terutama yang berkeinginan 

memproduksi film yang bertemakan keagamaan. 

 
E. Tinjauan Pustaka  

E.1.  Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Riyan Budi Setiawan, 06220370. Pesan Dakwah Dalam Film Anak 

Indonesia (Analisis Isi Dalam Film “Laskar Pelangi”),  Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah adalah diskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif menggunakan tabulasi frekuensi dan uji kesepakatan antar koder 

menggunakan realibilitas dengan nilai mínimum 75%. Hasil penelitian ini 

antara lain adalah Kategori Hubungan dengan kepercayaan batin (iman) 

terdapat 3 scene atau 2,04%.Katagori ibadah dalam film laskar pelangi untuk 

akting ada 12 scene atau 8,16%, dialog 4 scene atau 2,72% Katagori 
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muamalah akting ada 11 scene atau 7,48% Untuk dialog ada 2 scene atau 

1,36% Dan Katagori akhlakul karimah untuk akting ada 15 scene atau 

10,2%.Untuk dialog ada 8 scene atau 5,44%. Dari 147 scene yang termasuk 

dalam katagori pesan dakwah katagori akting ada 38 scene dan katagori 

Dialog ada  17 scene dari jumlah scene yang diteliti. Sedangkan katagori 

pesan yang paling dominan dalam film laskar pelangi adalah katagori akting 

akhlakul karimah yaitu 15 scene atau 10,2%. 

 
E.2 Film 

a. Pengertian Film 

Menurut Siregar (1985: 9) film adalah “gambar bergerak yang 

terbuat dari celluloid transparant dalam jumlah banyak, dan apabila 

digerakkan melalui cahaya yang kuat akan tampak seperti gambar hidup.”  

Asumsi tentang film: Film merupakan penemuan teknologi baru yang 

muncul pada akhir abad ke 19,tetapi apa yang diberikannya sebenarnya tidak 

terlalu dilihat dari segi isi atau fungsi. Film berperan sebagai sarana baru 

yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang sudah menjadi kebiasaan 

terdahulu, serta menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, lawak dan sajian 

teknis lainnya kepada masyarakat umum. Kehadiran film sebagian 

merupakan respons terhadap "penemuan" waktu luang di luar jam kerja dan 

jawaban terhadap kebutuhan menikmati waktu senggang secara hemat dan 

sehat bagi seluruh anggota keluarga. Film sebagai media massa memiliki 

kelebihian antara lain dalam hal jangkauan, realisme, pengaruh emosional, 

dan popularitas yang hebat. Film juga memiliki kelebihan dalam segi 
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kemampuannya menjangkau sekian banyak orang dalam waktu singkat dan 

mampu memanipulasi kenyataan tanpa kehilangan kredibilitas. Kita perlu 

menyimak unsur-unsur ideologi dan propaganda yang terselubung dan 

tersirat dalam banyak film hiburan umum, suatu fenomena yang tampaknya 

tidak tergantung pada ada atau tidak adanya kebebasan masyarakat. 

Fenomena semacam itu mungkin berakar dari kenginan untuk merefleksikan 

kondisi masyarakat atau mungkin juga bersumber dari keinginan untuk 

memanipulasi, McQuail  (2003: 14).  

Film menjadi lebih bebas untuk memenuhi kebutuhan akan sajian 

yang berbau kekerasan, mengerikan dan pornografis. Terlepas dari adanya 

iklim yang bebas seperti itu, yang disebabkan oleh adanya perubahan 

norma-norma sosial, film masih  tetap tidak mampu menikmati hak-hak 

politik dan ekspresi artistik secara penuh, dan masih banyak negara yang 

tetap mempertahankan sistem pemberian izin, sensor dan pengendalian 

terhadap film. Film mengalami integrasi besar-besaran dengan media 

lainnya, terutama dengan penerbit buku, musik populer, dan bahkan dengan 

televisi sendiri. “Terlepas dari kenyataan menurunnya jumlah penonton film, 

film justru mampu mencapai kekhususan tertentu, yakni sebagai sarana 

pameran bagi media lain dan sebagai sumber budaya yang berkaitan erat 

dengan buku, film kartun, bintang televisi dan film seri serta lagu. Dengan 

demikian dewasa ini film berperan sebagai pembentuk budaya massa, bukan 

semata-mata mengharapkan media lainnya sebagaimana peran film pada 

masa kejayaannya yang lalu, McQuail  (2005:15). 
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b. Jenis-Jenis Film 

Menurut Effendy (2002:11-13) film yang ditayangkan di televisi 

memiliki beberapa jenis bentuk film, adapun jenis-jenis film adalah: 

a. Film Dokumenter (Documentary Films). 

Dokumenter adalah film yang berkisah tentang perjalanan.  

b. Film Cerita Pendek (Short Films). 

Film cerita pendek merupakan film cerita yang berdurasi di bawah 60 menit.  

c. Film Cerita Panjang (Feature-Length Films). 

Film cerita panjang biasanya berdurasi 90-120 menit.  

d. Film Berita (News real) 

Film berita adalah film mengenai fakta peristiwa yang benar-benar terjadi 

karena sifatnya berita maka film yang disajikan harus mengandung nilai 

berita (News Value).  

e. Film Kartun 

Film kartun dimulai dari seniman pelukis, dengan di temukan 

sinematografis menimbulkan gagasan kepada mereka untuk menghidupkan 

gambar-gambar yang mereka lukis.  

 
E. 2. Nilai- Nilai Islam 

Sebelum kita membahas tentang nilai- nilai islam, terlebih dahulu dibahas 

pengertian tentang nilai- nilai menurut Komorotomo nilai dapat dirumuskan 

sebagai objek dari keinginan manusia, nilai menjadi pendorong utama bagi 

tindakan manusia dari berbagai macam nilai yang mempengaruhi kompleksitas 
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tindakan manusia Moekijat (hal: 67) nilai mempunyai sifat ideal Ia adalah ide atau 

konsep, karena itu nilai bersifat abstrak, tidak dapat disentuh oleh panca indera. 

Yang bisa ditangkap adalah barang atau perbuatan yang mengandung nilai itu. 

Islam adalah agama wahyu dari segi bahasa berasal dari kata aslama yang berarti 

berserah diri atau tunduk pada peraturan Allah yang telah menurunkan kitab suci 

Al Qur`an kepada Muhammad SAW sebagai utusan-Nya di bumi. Islam 

merupakan agama tauhid, maka iman atau percaya kepada pencipta merupakan 

kenyataan yang tak bisa diterima oleh akal sehat, pencipta itu ialah Allah SWT.  

Hanya dia saja yang berhak disembah, serta mengajarkan beriman pada 

utusannya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW sebagai penghabisan dari semua 

Rasul Allah SWT. Syariatnya menggantikan syariat sebelumnya. Beliau diutus 

kepada seluruh manusia untuk menyelamatkan mereka dari kelaliman dan agama-

agama palsu  Sedang yang dimaksud dengan nilai- nilai Islam adalah doktrin yang 

berisikan ajaran-ajaran agama terutama tentang yang kudus, pengabdian kepada-

Nya, soal-soal rohaniah, hidup sesudah mati, suruhan dan larangan, pahala dan 

dosa. Ukuran nilai agama adalah pahala. Setiap perbuatan yang mengandung 

pahala ialah mengandung nilai dan tiap- tiap yang mengandung nilai itu 

mengandung suruhan agama. Dosa lawan pahala, larangan lawan perintah. Nilai 

agama tidak memberikan kepuasan material. Akan tetapi rohaniah. Nilai itu 

mewujudkan keselamatan dan kesenangan bukan hanya didunia tapi juga diakhirat 

nanti 

Keberadaan Islam sebagai agama, bertujuan untuk membangun manusia 

seutuhnya, agar mereka sejahtera lahir dan batin di dunia dan akhirat. Dengan 
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syariatnya manusia mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhannya, 

hubungan antara sesama manusia lainnya dan dengan alam sekitarnya. Serta 

antara sesama muslim secara terus menerus dan secara integratif melalui ajaran-

ajaran pokoknya yang prinsip, yaitu : 

1. Hubungan Dengan Kepercayaan Batin (Iman) 

Dalam Islam, aqidah ialah iman atau keyakinan. Sumbernya yang asasi 

adalah Al Qur`an. Iman merupakan segi teoritis yang pertama kali dituntut dari 

segala sesuatu untuk dipercayai dengan suatu keimanan yang tidak boleh 

dicampur oleh keraguan dan tidak boleh dipengaruhi oleh prasangka. Ia ditetapkan 

dengan positif teks- teks dan ayat- ayat Al Qur`an kemudian adanya consensus 

kaum muslimin yang tidak pernah berubah, sejak penyiaran Islam pertama dimasa 

Rasulullah SAW hinggga kini  

Aqidah merupakan fundamen bagi setiap muslim. Aqidah memberi dasar 

dan pemberi arah bagi hidup dan kehidupan seorang muslim. Aqidah merupakan 

rukun iman serta masalah- masalah yang berkaitan dengan pokok-pokok 

keimanan. Pokok-pokok keimanan yang menjadi aqidah Islamiyah ini terdapat 

dalam Al Qur`an surat An Nisa ayat 36, yang artinya : 

“Wahai orang- orang yang beriman, percayalah kalian kepada Allah dan 

RasulNya dan kitab- kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya dan kitab-kitab 

yang telah Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, 

malaikat -Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Nya dan hari kiamat maka sesungguhnya 

orang itu telah sesat sejauh-jauhnya” 

. 
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2. Amal Perbuatan Shaleh (Islam) 

Syariat dalam Islam adalah amal lahir (nyata) dalam rangka mentaati 

peraturan atau hukum Allah guna mengatur hubungan sesama manusia. Hal 

tersebut dijelaskan oleh nabi Muhammad: “Islam adalah bahwasanya engkau 

menyembah kepada Allah SWT. Dan janganlah engkau menyekutukannya dengan 

sesuatupun, mengerjakan sholat dan membayar zakat yang diwajibkan, berpuasa 

dalam bulan Ramadhan dan ibadah haji” (H.R.Bukhori Muslim).  

Hadist tersebut mencerminkan hubungan antar manusia dengan Allah SWT. 

Namun masalah yang berhubungan dengan masalah syari’ah bukan saja terbatas 

pada ibadah kepada Allah melainkan juga pergaulan sesama dengan manusia, 

hukum muamalah (jual, beli, kepemimpinan dan lain- lain). Demikian juga 

larangan Allah seperti mencuri, berzina, minum- minuman keras dan lain 

sebagainya termasuk pula masalah yang menjadi materi ke-Islaman.  

Menurut Prof. Dr. Syaikh Mahmout Syaltout bermacam peraturan serta 

hukum yang telah disyariatkan oleh Allah dan diwajibkannya kepada kaum 

muslimin supaya berpegang teguh pada syariat tersebut dalam hubungan mereka 

dengan Allah atau sesama manusia. Dan bahwa hukum- hukum syariat itu 

meskipun banyak dapat dikelompokkan menjadi dua faktor utama yaitu: 

1. Ibadah 

Faktor perbuatan yang dikerjakan oleh muslim untuk mendekatkan diri kepada 

Allah serta mengingat keagungannya menjadi tanda bukti keimanan mereka 

kepada Allah dan pengawasan diri terhadap-Nya serta menghadapkan hati 

kepada-Nya. 
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2. Muamalah 

Faktor perbuatan yang dikerjakan oleh kaum muslim sebagai jalan untuk 

menjaga kemaslahatan dan mencega kemadlaratan baik sesama mereka sendiri 

maupun antara mereka dengan manusia umumnya, dengan jalan menghalangi 

segala tindakan kedlaliman. Dengan demikian terciptalah keamanan serta 

ketenangan hidup  

3. Akhlakul Karimah (Ihsan) 

Inti ajaran Islam adalah mengadakan bimbingan bagi kehidupan mental dan 

jiwa manusia, sebab pada bidang inilah terletak hakekat manusia. Sikap mental 

dan kehidupan jiwa itulah yang menentukan sikap bentuk kehidupan lahir. Nabi 

Muhammad SAW bersabda: “Sesungguhnya aku tulus hanyalah untuk 

menyempurnakan akhlak manusia yang mulia” (H.R.Bukkhori).  

Kemudian pendapat lain memberikan pengertian, akhlak atau moral 

merupakan pendidikan jiwa agar jiwa seseorang dapat bersih dari sifat- sifat yang 

tercela dan dihiasi dengan sifat- sifat yang terpuji lainnya. Akhlak yang mulia 

tersebut merupakan sumber bagi perilaku manusia. Jelasnya jika jiwa seseorang 

baik, niscaya baik pula perilakunya. Tiga macam ajaran tersebut tidak dapat 

dipisah-pisahkan, karena yang satu dengan yang lain berkaitan erat sekalipun bisa 

dibeda-bedakan.jika digambarkan tiga macam ajaran Islam tersebut bagaikan 

sebuah pohon yang rindang dimana iman sebagai akar yang berada didalam perut 

bumi. Sedangkan batang pohonnya adalah hukum- hukum yang disyariatkan oleh 

Allah sedangkan buah dan dedaunannya adalah akhlakul karimah. 
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E.3. Tujuan Penyebaran Nilai-Nilai Islam 

Tujuan merupakan faktor penting didalam melakukan suatu kegiatan. 

Termasuk diantaranya adalah melaksanakan penyebaran nilai-nilai Islam melalui 

dakwah. Dalam melaksanakn kegiatan penyebaran nilai- nilai Islam melalui 

dakwah dengan tanpa adanya tujuan, maka kegiatan yang dilakukan tersebut akan 

sia-sia belaka. Untuk mengetahui adanya keberhasilan suatu tugas maka perlu 

adanya eveluasi. 

Ada beberapa pandangan ahli yang berbeda dalam merumuskan tujuan 

penyebaran nilai- nilai Islam, antara lain: 

a. Tujuan utama, yaitu terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia 

dan akhirat yang diridloi Allah. 

b. Tujuan departemental, yaitu usaha atau aktivitas dakwah dalam setiap segi atau 

bidang kehidupan secara efektif Abdul Rosyad Shaleh (hal: 31-37). Abdul 

Kadir Munsyi, merumuskan tiga pokok tujuan dakwah: 

a. Mengajak seluruh manusia menyembah Allah SWT dengan tidak 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatu dan tidak pula bertuhankan selain 

Allah. 

b. Mengajak umat Islam beragama secara ikhlas karena Allah menjaga agar amal 

ibadahnya tidak bertentangan dengan iman. 

c. Mengajak manusia menerapkan hukum Allah untuk mewujudkan kesejahteraan 

dan keselamatan umat manusia secara keseluruhan Abdul Kadir Munsyi (hal: 

20). 
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Sedangkan Asmun Syukir berpandangan bahwa dakwah yang dimaksud 

untuk mengajak manusia kepada jalan yang diriloi Allah. Agar dapat hidup 

bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat  

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan dakwah Islamiyah adalah 

diamalkannya ajaran Islam untuk mendapatkan ridho Allah, sedangkan sumber 

dakwah Islam adalah Al qur`an dan As Sunnah dan didukung dengan ilmu-ilmu 

bantuan lain baik ilmu-ilmu keagamaan maupun umum. Agar ajaran Islam dapat 

dipahami sesuai dengan konteks ruang dan waktu secara komprehensif. 

 
E. 4. Nilai-Nilai Islam dan Perubahan Sosial 

Perkembangan dan kemajuan ilmu teknologi, mau tidak mau telah merubah 

aturan dan tatanan nilai yang selama ini sudah kita anggap mapan dan kita pegang 

secara kokoh. Nilai- nilai yang sudah mapan semakin hari semakin dirongrong 

kewibawaannya oleh arus perubahan sosial yang begitu cepat. Dampak negatif 

dari kemajuan ilmu dan teknologi semakin lama juga semakin menumpuk. 

Akumulasi dampak negatif itu ada pada dunia kejiwaan manusia baik dalam 

bentuk stres, penyakit jantung, diabetes yang hampir kesemuanya adalah akibat 

dari perilaku manusia yang dipacu oleh kehidupan modern itu sendiri. Belum lagi 

pengaruhnya terhadap tata kehidupan pribadi dan sosial manusia. Kelelahan fisik 

dan syaraf, kebosanan dan kejenuhan hidup, kerenggangan hubungan pribadi dan 

keluarga, ketidakhangatan antara ibu-bapak dan anak dan sebagainya. 

Dalam situasi kegalauan sosial seperti itu sebenarnya agama khususnya 

Islam dapat memberikan sumbangan yang berarti dan perlu menampakkaan 

peranan yang strategis fungsional. Agama yang dipahami secara benar akan 
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berfungsi sebagai kompas penunjuk arah kemana kehidupan modern penuh tata 

nilai ini akan dimuarakan. Nilai-nilai Islam yang menonjolkan keadilan dan 

egalitarian akan selamanya tetap aktual. Implikasi keberjayaan Iptek adalah 

melebarnya jurang antara yang the have dan the have not. Jika karena tarikan 

konsumerisme orang seakan-akan lupa akan kenyataan sosial ini, namun agama 

tetap menginginkan manusia supaya jangan salah mengambil kebijaksanaan 

dalam masalah yang sangat peka sosial ini. 

Demi kemajuan Iptek orang kadang lupa akan perlunya melestarikan 

lingkungan hidup. Tanpa harus menunggu keganasan Iptek, Al-Quran lelah 

memberi petunjuk bagaimana umat manusia berlaku santun terhadap alam 

lingkungan, seperti dalam surat Ar Rum ayat 41. Ayat ini akan selalu memberi 

inspirasi kepada manusia tetapi belum dalam bentuk operasionalnya, bentuk 

operasionalnya tetap diperlukan ilmu pengetahuan tersendiri.  

Dalam mengantisipasi kerenggangan hubungan manusia dengan sesamanya, 

sebagai arus konsumerisme yang begitu deras, sebenarnya Al-Quran telah 

menekankan perlunya kehidupan spiritual yang bersifat subyektif dan individual. 

Namun patut disayangkan bahwa kehidupan spiritualitas Islam ini agak kurang 

dapat dihargai sepatutnya lantaran pemahaman keagamaan kita yang terlalu 

menekankan aspek formalitas dan legalitas. 

Kehidupan spiritualitas untuk era sekarang ini, perlu dikombinasikan dengan 

temuan-temuan ilmu- ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, antropologi dan lain- 

lain. Bukan model lama yang sulit dicerna oleh kalangan muda yang sedang 

mengembangkan potensinya. Sudah barang tentu bantuan temuan dari ilmu- ilmu 
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lain dapat dimanfaatkan untuk membumikan ayat-ayat Al-Quran dan nilai- nilai 

Islam yang ada didalamnya. Dengan begitu barangkali penampilan dan citra Islam 

akan lebih simpatik karena simbol-simbol yang diangkat kepermukaan 

disesuaikan dengan arus perubahan yang ada M. Amin Abdullah (223-226). 

 
E.5. Nilai-Nilai Islam dan Kehidupan Modern 

Untuk menembus liku- liku kebudayaan modern yang sangat represif baik 

dalam bentuknya yang egoistic, nepolistik, feodalistik, konsumeristik, scientistik, 

materialistic maupun alkoholistik, tata nilai Al-Quran masih terasa aktual dan 

masih tetap inspiratif untuk berdialog dengan patologi sosial yang dihadapi oleh 

manusia modern dewasa ini. Patologi sosial yang menyembul dalam bentuk 

berbagai penyakit kejiwaan (stress, penyakit jantung, kelelahan, dan lain-lain) 

membutuhkan resep-resep keagamaan yang bersifat liberatif. 

Barangkali bagi umat Islam sendiri tata nilai yang Islami itu sebagai 

kongkritnya karena kita mempunyai Al-Quran dan Al Hadist sebagai rujukan tata 

nilai tersebut. Pemahaman kita terhadap Al-Quran begitu sempurnanya sehingga 

segala macam patologi sosial maupuan individual pasti dapat dapat kita temukan 

dalam Al-Quran. 

Penanaman nilai-nilai Islam memerlukan rekayasa budaya dan srtategi 

kebudayaan yang berlandaskan konsep-konsep yang matang sesuai dengan 

perubahan zaman yang sedang berlangsung. Juga dibutuhkan literatur lain untuk 

menopang proses sosialisasi dan internalisasi nilai- nilai Islam. Pola pikir 

masyarakat dan tata nilai yang dijadikan pegangan adalah ibarat dua permukaan 

dalam sebuah mata uang logam. Kedua permukaan tersebut begitu menyatu 
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sehingga tata nilai apapun juga baik yang Islami maupun yang tidak Islami tidak 

akan dapat terinternalisir kedalam jiwa manusia. Jika tanpa melalui dialog 

intelektual dan dilog kebudayaan yang intensif daripada pribadi pelaku tata nilai 

tersebut M. Amin Abdullah (218-221). 

E.6. Kategori Jenis-jenis dakwah 

Dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara, sesuai dengan kemampuan 

masing-masing juru dakwah. Yang pasti, setiap Muslim wajib melaksanakannya 

karena seorang Muslim berkewajiban menyebarkan kebenaran Islam kepada 

orang lain. 

1. Dakwah Fardiah — Dakwah Fardiah merupakan metode dakwah yang 

dilakukan seseorang kepada orang lain (satu orang) atau kepada beberapa 

orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. 

2. Dakwah Ammah — Dakwah Ammah merupakan jenis dakwah yang 

dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditujukan kepada orang 

banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka.  

3. Dakwah bil-Lisan — Dakwah jenis ini adalah penyampaian informasi atau 

pesan dakwah melalui lisan (ceramah atau komunikasi langsung antara subyek 

dan obyek dakwah).  

4. Dakwah bil-Haal — Dakwah bil al-Hal adalah dakwah yang mengedepankan 

perbuatan nyata. Hal ini dimaksudkan agar si penerima dakwah (al-Mad’ulah) 

mengikuti jejak dan hal ikhwal si Da’i (juru dakwah).  

5. Dakwah bit-Tadwin — Memasuki zaman global seperti saat sekarang ini, pola 

dakwah bit at-Tadwin (dakwah melalui tulisan) baik dengan menerbitkan 
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kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang 

mengandung pesan dakwah sangat penting dan efektif.  

6. Dakwah bil Hikmah — Dakwah bil Hikmah Yakni menyampaikan dakwah 

dengan cara yang arif atau bijak, yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa 

sehingga pihak obyek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas 

kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. 

 
E.7. Analisis Isi 

 Menurut Don M. Flournoy (1986:12) analisis isi adalah suatu metode 

untuk mengamati dan mengukur isi komunikasi. Analisis isi sering dipakai untuk 

menetapkan tekanan relatif atau frekwensi dan berbagai gejala komunikasi: 

propaganda, kecenderungan-kecenderungan, gaya-gaya, perubahan-perubahan 

dalam isi dan keterbacaan. 

 Pakar penelitian yang berpendapat bahwa analisis isi lebih tepat 

menggunakan pendekatan kuantitatif antara lain Barelson, Kerlinger, dan Nimmo. 

Sebagaimana dikatakan Barelson dalam M. Jamiludin Ritonga (2004: 65) 

mengatakan bahwa analisis isi adalah teknik penelitian untuk mendiskripsikan isi 

komunikasi yang nyata (manifest) secara objektif, sistematik dan kuantitatif,  

 

F. Definisi Konseptual 

F. 1. Film  

Film adalah gerakan atau lebih tepat lagi gambar yang bergerak. Dalam 

bahasa Indonesia, dahulu dikenal istilah gambar hidup, dan memang itulah yang 

merupakan unsur pemberi “hidup” kepada suatu gambar, yang betapapun 
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sempurnanya teknik yang digunakan, belum mendekati kenyataan hidup sehari-

hari, sebagaimana halnya dengan film. 

 
F.2. Nilai-nilai Islam 

Nilai-nilai Islam merupakan perbuatan yang mengandung nilai-nilai 

Keimanan dan Sosial kemasyarakatan. 

 
G. Struktur Kategori 

 Penelitian ini diarahkan pada setiap scene atau adegan yang mengandung 

makna nilai-nilai islam yang terdapat dalam film Emak ingin naik haji. Dalam hal 

ini penelitian lebih difokuskan kepada unsure visual berupa tindakan atau 

perbuatan (purpose action). Aspek ini dikaitkan dengan peran yang dijalankan 

pemain dalam menokohkan karakter seseorang yang terlibat dalam cerita film. 

Agar sesuai dengan tuntutan scenario, dalam melakukan perbuatan, biasanya 

seorang pemain diarahkan sutradara. Adapun tindakan atau perbuatan yang 

dilakukan tokoh dalam sebuah film menyangkut akting dan dialog. Selanjutnya 

dua aspek ini digunakan sebagai kategorisasi dalam penelitian ini. 

Adapun yang menjadi indikator untuk kedua kategori ini adalah: 

1.  Keimanan (Tauhid) indikatornya: 

a. Percaya kepada Allah, yaitu meyakini Allah itu Esa. 

b. Percaya kepada Rasul yaitu meyakini Rosul itu utusan Allah. 

c. Percaya kepada Malaikat yaitu meyakini Malaikat itu utusan Allah 

d. Percaya kepada Kitab-kitab yaitu meyakini Kitab-kitab Allah yang 

diturunkan kepada Rasulnya 
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e. Percaya kepada Takdir yaitu meyakini adanya kabar baik dan kabar buruk  

f. Percaya kepada hari akhir meyakini adanya hari kiamat 

2. Sosial Masyarakat (Muamalah) 

a. Tasamuh, yaitu sikap toleransi antara seseorang dengan lainnya 

b. Ta’awun, yaitu sikap tolong menolong dalam masyarakat 

c. Shadaqah, pemberian dari seseorang yang didasari dengan ikhlas 

d. Dakwah, yaitu menyerukan ajaran Tuhan tentang amar ma’ruf nahi munkar 

 

H. Metode Penelitian 

H. 1. Jenis  Penelitian 

 Penelitian ini memakai metode analisis isi,  Menurut Rakhmat (2002: 89) 

analisis isi diartikan sebagai metode untuk menganalisis semua bentuk 

komunikasi: surat kabar, buku, puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato, surat, 

undang-undang, musik teater dan sebagainya. 

 Menurut Stone dalam Klaus Krippendorff (1991: 17) mengemukakan 

analisis isi adalah sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi dengan 

mengidentifikasikan secara sistematik dan obyektif, karakteristik khusus dalam 

sebuah teks, selanjutnya meyakini karakter inferensial pengkodean unit-unit teks. 

 Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut 

Barelson dalam Kippendorf (1991:16) pendekatan kuantitatif yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif  dari isi 

kounikasi yang tampak atau manifest  
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 Sedangkan tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.  

Menurut Nasir (1983: 63) metode deskriptif yakni metode yang meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

 
H.2. Unit Analisis 

 Unit analisis yang digunakan adalah shot dimana setiap shot yang akan 

diambil dan kemudian dimasukkan kedalam kategori yang telah ditentukan. Hal 

ini berarti peneliti menggunakan unit analisis shot untuk membatasi isi penelitian 

yang telah jelas dalam pengkategorian. 

 
H.3.  Satuan Ukur 

Satuan ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari durasi per 

detik/ time code dari setiap shot atau jumlah shot dari setiap kategori yang muncul 

dalam Emak Ingin Naik Haji  dan alat ukur yang digunakan adalah Stopwatch. 

Sehingga perhitungan didasarkan pada beberapa kali kemunculan adegan yang 

mengandung Nilai-Nilai Islam pada shot, dari setiap kategori yang telah 

ditentukan. 
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H.4. Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup penelitian adalah film “Emak Ingin Naik Haji” mempunyai 

durasi selama 90 menit . Terbagi menjadi 49 scene yang kemudian tiap scene 

tersebut dimasukkan dalam setiap kategori Nilai-Nilai Islam yang telah ditemukan 

dalam film tersebut. 

  
 
H. 5. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang diigunakan dalam penelitian adalah teknik dokumentasi yang 

merupakan teknik pengumpulan data dengan menela’ah catatan-catatan, dokumen 

sebagai sumber data yang ada dalam Emak ingin naik haji I. Kemudian data 

dipilah-pilah dan dimasukkan ke dalam kategorisasi yang telah ditetapkan dengan 

melakukan pengamatan dengan cara menggunakan lembar koding yang dibuat 

berdasarkan kategori yang ada dalam adegan di dalam film tersebut.  

Untuk mengetahui pengkategorisasian, nantinya akan dibuat lembar 

koding (coding) seperti contoh berikut : 

 

SCENE 

UNIT 

ANALISIS 

AKTING 

UNIT 

ANALISIS 

DIALOG 

Nilai-nilai Islami 

A B 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 

            

            

Data diolah oleh peneliti 
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Ket: 

A.  Keimanan (Tauhid) indikatornya: 

1. Percaya kepada Allah, yaitu meyakini Allah itu Esa. 

2. Percaya kepada Rasul yaitu meyakini Rosul itu utusan Allah. 

3. Percaya kepada Malaikat yaitu meyakini Malaikat itu utusan Allah 

4. Percaya kepada Kitab-kitab yaitu meyakini Kitab-kitab Allah yang 

diturunkan kepada Rasulnya 

5. Percaya kepada Takdir yaitu meyakini adanya kabar baik dan kabar buruk  

6. Percaya kepada hari akhir meyakini adanya hari kiamat 

B. Sosial Masyarakat (Muamalah) 

1. Tasamuh, yaitu sikap toleransi antara seseorang dengan lainnya 

2. Ta’awun, yaitu sikap tolong menolong dalam masyarakat 

3. Shadaqah, pemberian dari seseorang yang didasari dengan ikhlas 

4. Dakwah, yaitu menyerukan ajaran Tuhan tentang amar ma’ruf nahi munkar 

 

H. 6. Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini menggunalan analisis isi serta menggunakan analisis 

tebel frekuensi untuk menghitung rata-rata (means). Dalam penerapannya, data 

berupa setiap isi pesan dalam Emak Ingin Naik Haji  dimasukkan kedalam 

kategorisasi yang telah ditetapkan. Data tersebut kemudian dianalisis 

menggunakan tabel frekuensi untuk mengetahui setiap kategori tema penelitian. 

 Kemudian data dianalisis dengan tabulasi silang dengan tujuan untuk 

mengetahui prosentase yang muncul dalam setiap kategori penelitian. Dalam 
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penerapannya, frekwensi kemunculan dari masing-masing kategori kemudian 

dihitung dengan alat tabulasi silang sehingga diketahui berapa jumlah prosentase 

kemunculannya. Kemudian alat anailisis deskriptif juga digunakan, dimana 

peneliti melakukan interpretasi atau penafsiran untuk memberikan penjelasan 

deskriptif mengenai tema yang terdapat dalam Emak Ingin Naik Haji. 

H. 7. Uji Reliabilitas 

 Sebelum kategori digunakan dalam penelitian, kategori tersebut perlu diuji 

terlebih dahulu. Pengujian kategori ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

kategori yang akan digunakan sudah reliabel atau belum. Bila dari hasil uji 

ketegori menunjukkan sudah reliabel, barulah kategori tersebut layak digunakan 

dalam penelitian. 

 Menurut Stempel III (1981), reliabilitas berarti konsistensi klasifikasi. 

Konsistensi dalam mengklasifikasikan dapat diketahui dengan meminta bantuan 

penilaian pada koder. Jumlah koder sebaiknya lebih dari dua. Kepada para koder 

diberi definisi kategori, unit analisis, bahan yang akan dikoding, dan tabel kerja. 

Agar koder mengetahui apa yang akan dilakukannya, sebaiknya dibuat pula 

pengantar yang berisi petunjuk teknis dalam melakukan koding. 

 Berdasarkan definisi kategori dan unit analisis yang telah ditetapkan, para 

koder diminta menilai bahan yang telah disediakan. Hasil dari penilainnya, para 

koder diminta pula untuk memberikan tanda (kode) pada tabel kerja. Hasil kerja 

para koder yang terdapat pada tabel kerja kemudian dikumpulkan untuk dihitung 

secara statistik. Bila hasil penilaian para koder menunjukkan kesepakatan 
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mengenai hal yang sama dalam mengukur unit analisis dalam kategori tertentu, 

kategori tersebut dapat dikatakan reliabel.  

Menurut Holsti (137-1940) dalam Wimmer & Dominick (1997:128) untuk 

menghitung kesepakatan dari hasil penilaian para koder dapat menggunakan 

rumus statistik yang dikemukakan yaitu sebagai berikut: 

21
2.

NN
MRC
+

=  

Keterangan: 

C.R  = Coefisien Realibility 

M  = Nomor keputusan yang sama antara dua juri. 

N1, N2 = Jumlah item yang dibuat oleh tim koder. 

Dari hasil yang diperoleh, akan ditemukan observed agreement 

persetujuan yang diperoleh dari penelitian. Penyempurnaan untuk memperkuat 

hasil reliabilitas, maka digunakan rumus: 

reementExpectedAg
eementExpetedAgrreementObservedAgPi

%1
%%

−
−

=  

Keterangan: 

Pi    = Nilai Keterhandalan 

Observed Agreement  = Jumlah pertanyaan yang disetujui oleh antar pengkode, 

yaitu nilai C.R 

Expected Agreement  = Persetujuan yang diharapkan atas banyaknya tema dalam 

suatu kategorisasi yang sama nilai matematisnya, 

dinyatakan dalam jumlah hasil pengukurandari proporsi 

seluruh tema. 
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 Dan berdasarkan dari hasil uji statistik tersebut, maka telah dapat diketahui 

prosentase kesepakatan para juri (koder). Dimana kategori tersebut dapat 

dikatakan cukup reliable apabila kesepakatan antara juri mencapai prosentase 

70%-80%. Batas prosentase yang dilakukan oleh Laswell ini berbeda dengan 

Wimmer dan Dominick, mereka menyatakan bahwa dapat dikatakan cukup 

reliable apabila kesepakatan mencapai 75%. 

 


