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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari, komunikasi merupakan 

sesuatu yang sangat familiar bagi kita. Karenanya kita merupakan makhluk 

sosial yang selalu membutuhkan dan berinteraksi dengan orang lain. Memang 

hal itu sampai kapanpun tidak akan bisa kita hindari. Mau tidak mau kita pasti 

berkomunikasi dengan orang lain. Dengan berkomunikasi, kita bisa 

memberikan maupun menerima sebuah informasi. Selain itu komunikasi juga 

bisa mempersuasif orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang kita 

inginkan. Tentunya dengan melakukan metode pendekatan terlebih dahulu 

kepada orang yang hendak kita pengaruhi. 

Komunikasi persuasif itu akan lebih mudah dilakukan apabila dari 

pribadi kita sebagai komunikator terdapat banyak kesesuaian dengan pribadi 

komunikan itu sendiri. Atau sebagai seorang opinion leader di suatu kalangan 

masyarakat kecil maupun masyarakat luas. Misal saja seorang Kyai dari suatu 

pondok yang mempunyai beberapa Santri, komunikasi yang dilakukan oleh 

Kyai kepada Santri akan sangat mudah mempersuasif para santri untuk 

melakukan apa yang diperintahkan oleh Kyainya. 

Pada zaman sekarang teknologi komunikasi semakin maju. Teknologi 

pada dasarnya tercipta untuk membantu mempermudah kehidupan kita, 

hingga sekarang teknologi bisa dikatakan sebagai sebuah alat yang berguna 
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untuk memanjakan kelangsungan hidup manusia. Media massa misalnya, 

seperti Televisi, Radio dan internet. Katakanlah Televisi, dewasa ini banyak 

sekali dari kita yang memakai media massa. Selain memperoleh informasi, 

kita sebagai pemirsa (audience) juga bisa memperoleh suatu hiburan dari 

program tayangan hiburan dari salah satu Stasiun Televisi. Televisi 

mempunyai beberapa fungsi misalnya untuk mendidik (to educate), untuk 

memberikan informasi (to inform), dan untuk menghibur (to entertaint). Dulu 

Televisi hanya memprioritaskan program tayangan yang mengandung nilai 

untuk mendidik dan memberikan suatu informasi ke khalayak saja. Sedang 

nilai hiburan sangat di kesampingkan. Namun seiring berkembangnya zaman, 

sekarang fungsi to inform dan to educate tergeser dengan sendirinya menjadi 

to entertaint. Karena mayoritas khalayak lebih menyukai program tayangan 

hiburan karena dianggapnya menarik dan tidak membosankan dibandingkan 

dengan program berita dan pendidikan. 

Hingga pada saat ini, banyak bermunculan tayangan hiburan yang baru 

di televisi. Misal saja film, film merupakan tayangan hiburan dari beberapa 

tayangan hiburan yang lain. Banyak sekali film yang telah dibuat mulai dari 

film televisi maupun film layar lebar. Selain sebagai sarana untuk hiburan 

semata, film juga merupakan media yang cukup efektif untuk memberikan 

suatu nilai dan pesan yang bertujuan untuk mendidik atau bisa juga sebagai 

sarana dan media berdakwah. Karena film itu juga merupakan media yang 

perannya sangat penting dan kuat untuk membentuk kepribadian masyarakat 

kita secara luas. 
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Belakangan ini sering kita jumpai beberapa film yang bertemakan 

religi. Karena film yang bertemakan Islam atau religi ini mendapatkan tempat 

di masyarakat karena mayoritas dari masyarakat kita juga beragama Islam. 

Misalnya saja seperti film Ketika Cinta Bertasbih, Ayat-Ayat Cinta, 

Perempuan Berkalung Surban, Kun Fayakuun, Sang Pencerah, Dalam Mihrab 

Cinta, Khalifah dan masih banyak lagi film-film dengan tema religi lainnya. 

Dari beberapa film yang disebutkan sebagaimana diatas, film Sang 

Pencerah merupakan film yang tergolong berbeda dari beberapa film religi 

lainnya, seperti Ayat-Ayat Cinta pada tahun 2008 lalu yang diadaptasi dari 

sebuah novel dengan judul sama karya Habiburrahman El Shirazy, Ketika 

Cinta Bertasbih pada tahun 2009 yang juga diadaptasi dari novel dengan 

karya yang sama Habiburrahman El Shirazy, Perempuan Berkalung Surban 

pada tahun 2009 yang dibuat berdasarkan novel yang berjudul sama karya 

Abidah El-Khalieqy, Dalam Mihrab Cinta dan beberapa film religi lainnya 

baik diadaptasi dari sebuah novel maupun fiksi belaka. Karena film Sang 

Pencerah ini merupakan film yang menceritakan tentang sejarah perjuangan 

seorang Muhammad Darwis atau yang lebih kita kenal dengan sebutan KH. 

Ahmad Dahlan hingga berdirinya organisasi Muhammadiyah. 

Film Sang Pencerah yang disutradarai oleh sutradara muda Hanung 

Bramantyo yang juga sukses pada filmnya Ayat-Ayat Cinta dan Perempuan 

Berkalung Surban pada tahun lalu. Film Sang Pencerah ini melibatkan aktor-

aktor ternama seperti Lukman  Sardi sebagai pemeran KH. Ahmad Dahlan, 

Zaskia Adya Mecca sebagai Nyai Ahmad Dahlan, Ikranegara sebagai Kyai 
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Abu Bakar, Sujiwo Tejo, Giring sebagai KH. Sudja (murid KH. Ahmad 

Dahlan), Joshua Suhermanyang sebagai Hisyam Muda dan beberapa artis 

pendukung lainnya, meskipun tidak masuk dalam Festival Film Indonesia 

(FFI), namun film ini sukses menarik penonton di Cineplex 21 dengan total 

sebanyak 1,250 juta penonton. Dan bila ditambah dengan penonton layar 

tancap diberbagai daerah di luar Cineplex 21, maka total keseluruhan 

sebanyak 1,390 juta penonton. 

Film yang ditayangkan serentak diseluruh bioskop di Indonesia pada 

tanggal 8 September 2010 yang bertepatan pada bulan Ramadhan 1431H dan 

menjelang lebaran Idul Fitri ini, mempunyai interest yang cukup kuat untuk 

diteliti dan dianalisis. Selain merupakan film yang baru dan menarik banyak 

penonton, film yang dibuat oleh Hanung Bramantyo ini mengandung pesan 

dakwah yang baik bagi penonton yang melihatnya. Begitu banyak pesan 

dakwah yang terkandung  didalamnya mulai dari dakwah Fardiah, Ammah, 

Bil-Lisan, Bil-Haal, Bit-Tadwin dan Bil-Hikmah. Namun, agar penelitian 

dilakukan tidak terlalu luas, maka peneliti hanya ingin mengetahui seberapa 

banyak pesan dakwah Bil-Lisan yang keluar dalam Film, khususnya dalam 

film Sang Pencerah karya Hanung Bramantyo. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah berapa banyak frekuensi pesan dakwah 

yang keluar dalam film Sang Pencerah karya Hanung Bramantyo? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengukur 

seberapa banyak frekuensi pesan dakwah Bil-Lisan yang keluar dalam film 

Sang Pencerah karya Hanung Bramantyo. 

D. Manfaat Penelitian 

Terdapat dua manfaat dilakukannya penelitian ini, antara lain: 

1. Manfaat Praktis 

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang 

bermanfaat. Agar dapat diketahui seberapa banyak frekuensi pesan 

dakwah Bil-Lisan dalam film bertajuk religi yang keluar, khususnya dalam 

film religi yang berjudul Sang Pencerah. 

2. Manfaat Akademis 

Selain manfaat praktis, adapun manfaat Akademis yang diharapkan 

bisa memberikan beberapa kajian ilmu bagi kalangan akademis di Jurusan 

Ilmu Komunikasi, khususnya konsentrasi Audio Visual sebagai bahan 

refrensi tambahan untuk kajian tentang frekuensi pesan dakwah Bil-Lisan 

yang keluar dalam suatu film yang bertemakan religi. 
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E. Tinjauan Pustaka 

E.1   Komunikasi Massa 

Komunikasi Massa terdiri dari dua kata yaitu Komunikasi yang 

berarti proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Dan 

massa yang berarti masyarakat atau sekumpulan individu yang berada 

di suatu tempat tertentu. Apabila dikaitkan dengan komunikasi, maka  

massa sendiri berbeda lagi artinya, yaitu komunikan banyak atau audien 

yang menjadi penerima suatu pesan dari media massa. Jadi arti dari 

komunikasi massa itu sendiri adalah proses penyampaian pesan dari 

komunikator ke komunikan banyak atau audien melalui suatu media 

massa seperti media cetak maupun elektronik guna untuk 

mempengaruhi atau membentuk suatu sikap atau perilaku tertentu pada 

masyarakat dengan mengharapkan sebuah feedback atau umpan balik. 

Tidak semudah seperti dalam definisinya, proses penyebaran 

pesan secara serentak, heterogen dan anonim ini, terkadang juga terjadi 

noice atau hambatan. Noise tidak hanya bersumber dari satu komponen 

saja, melainkan seluruh komponen komunikasi mulai dari pengirim 

(sender) atau Komunikator, pesan (message), saluran (channel), 

penerima (receiver) dan umpan balik (feedback). Oleh karena itu dalam 

proses komunikasi massa maupun face to face harus 

meminimalisasikan noise, agar pesan dapat sepenuhnya tersampaikan 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Komunikator. 
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Komunikasi massa pada umumnya merupakan komunikasi yang 

dilakukan dengan media massa. Misal media cetak seperti surat kabar, 

majalah, brosur, leaflet, poster, buklet dan media cetak lainnya. 

Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, film dan berbagai 

media elektronik lainnya. Pada jaman sekarang ini teknologi tidak 

mengenal lagi kata tradisional, terutama dalam bidang madia massa. 

Media massa baik itu media cetak maupun elektronik diciptakan 

sebegitu canggihnya untuk menyampaikan sebuah pesan dan informasi 

kepada audien atau khalayak luas dan heterogen secara serentak tanpa 

mengenal hambatan batasan ruang dan waktu. 

Menurut  Michael W. Gamble dan Teri Kwal  Gamble (1986) 

dalam Nurudin (2007: 8-9), sesuatu bisa didefinisikan sebagai 

komunikasi massa jika mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1) Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan 

modern untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat 

kepada khalayak yang luas dan tersebar. Seperti surat kabar, 

televisi, majalah, internet dan beberapa media komunikasi lainnya. 

2) Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-

pesannya bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan 

orang yang tidak saling kenal atau mengetahui satu sama lain. 

Anonimitas audience dalam komunikasi massa inilah yang 

membedakan juga dengan jenis komunikasi yang lain. Bahkan 

pengirim dan penerima pesan tidak saling mengenal satu sama lain. 
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3) Pesan adalah milik publik. Artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan 

dan diterima oleh banyak orang. Karena itu, diartikan milik publik. 

4) Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal 

seperti jaringan, ikatan atau perkumpulan. Dengan kata lain, 

komunikatornya tidak berasal dari seseorang, tetapi lembaga. 

Lembaga inipun biasanya berorientasi pada keuntungan, bukan 

organisasi sukarela atau nirlaba. 

5) Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi). 

Artinya, pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol 

oleh sejumlah individu dalam lambaga tersebut sebelum disiarkan 

lewat media massa. Ini berbeda dengan komunikasi antarpribadi, 

kelompok atau publik dimana yang mengontrol bukan sejumlah 

individu. Beberapa individu dalam komunikasi massa itu ikut 

berperan dalam membatasi, memperluas pesan yang disiarkan. 

Contohnya adalah seorang reporter, editor film, penjaga rubrik, 

dan lembaga sensor lain dalam media itu bisa berfungsi sebagai 

gatekeeper. 

6) Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. Kalau 

dalam jenis komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung. 

Misalnya, dalam komunikasi antarpersonal. Dalam komunikasi ini 

umpan balik langsung dilakukan, tetapi komunikasi yang dilakukan 

lewat surat kabar tidak bisa langsung dilakukan alias tertunda 

(delayed). 
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Komunikasi massa selalu berlangsung satu arah. Artinya pesan 

yang dibawa oleh komunikator, hanya diterima saja oleh komunikan 

tanpa adanya sebuah feedback. Itulah sebabnya mayoritas penonton 

televisi hanya sebagai penonton pasif tanpa diberi kesempatan secara 

langsung untuk memberikan umpan balik kepada komunikator sebagai 

pembawa pesan. Atau bisa dikatakan sebagaimana seperti pada poin 

nomor enam diatas, umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya 

tertunda. 

Komunikasi dalam hidup ini tidak akan pernah bisa lepas dari 

media massa. Media massa memberikan suatu informasi yang dapat 

sangat berpengaruh bagi kita, oleh karena itu setiap hari kita selalu 

mencari info penting dan terbaru lewat media massa. Media massa 

mendidik kita, oleh karenanya kita setiap hari mencari dan mencari 

terus-menerus pesan baik yang dapat kita jadikan sebuah pembelajaran. 

Media massa dapat menghibur kita, oleh karena itu juga kita hampir 

setiap hari mencari bahan tawaan di media massa. Seperti tidak pernah 

terlepas dari media massa, hidup kita seakan-akan diatur olehnya. 

Dennis McQuail (1987) dalam Nurudin (2007: 34-35), 

memberikan lima asumsi tentang arti penting media massa, antara lain: 

1) Media Merupakan Industri yang berubah dan berkembang dan 

menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa serta menghidupkan 

industri lain yang terkait. Media juga merupakan industri tersendiri 

yang memiliki peraturan dan norma-norma yang menghubungkan 
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institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Di 

pihak lain, institusi media diatur oleh masyarakat. 

2) Media massa merupakan sumber kekuatan atau alat kontrol, 

manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat 

didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya 

lainnya. 

3) Media merupakan lokasi (atau  norma) yang semakin berperan, 

untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, 

baik yang bertaraf nasional maupun internasional. 

4) Media sering kali berperan sebagai wahana pengembangan 

kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk 

seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata 

cara, mode, gaya hidup, dan norma-norma. 

5) Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu 

untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga 

bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif. Media juga 

menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan 

dengan berita dan hiburan. 

Ada empat fungsi komunikasi massa menurut Alexis S. Tan 

dalam Nurudin (2007: 65) yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: 
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TABEL 1.1 

Fungsi Komunikasi Massa Alexis S. Tan 

No. Tujuan Komunikator 
(Penjaga Sistem) 

Tujuan Komunikan 
(Menyesuaikan diri pada sistem: 

pemuasan kebutuhan) 

1. Memberi Informasi Mempelajari ancaman dan peluang, 
memahami lingkungan, menguji 
kenyataan, meraih keputusan. 

2. Mendidik Memperoleh pengetahuan dan 
keterampilan yang berguna 
memfungsikan dirinya secara efektif 
dalam masyarakatnya, mempelajari 
nilai, tingkah laku yang cocok agar 
diterima dalam masyarakatnya. 

3. Mempersuasi Memberi keputusan, mengadopsi 
nilai, tingkah laku dan aturan yang 
cocok agar diterima dalam 
masyarakatnya. 

4. Menyenangkan, 
memuaskan kebutuhan 
komunikan 

Menggembirakan, mengendorkan 
urat syaraf, menghibur dan 
mengalihkan perhatian dari masalah 
yang dihadapi. 

 

E.2  Film 

Film dalam bahasa latin disebut sebagai motion picture, maksud 

dari arti kata tersebut adalah kumpulan dari beberapa foto atau gambar 

yang membentuk suatu gerakan berkelanjutan dan diproyeksikan pada 

media layar. Semua orang pasti tahu apa itu film dan semua orang juga 

pasti pernah menonton film. Tapi tidak semua orang bisa memahami 

film. 
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Menurut Pratista (2008: 1-3) dalam film terdapat dua unsur 

pembentuk yakni unsur naratif dan unsur sinematik. Sebuah film akan 

terbentuk jika kedua unsur tersebut saling berinteraksi dan 

berkesinambungan satu sama lain. Apabila salah satu unsur tersebut 

berdiri sendiri, maka tidak akan terjadi sebuah film. Unsur naratif 

merupakan bahan atau meteri yang akan diolah, sementara unsur 

sinematik merupakan cara atau gaya untuk mengolahnya. Dalam film 

cerita, unsur naratif adalah perlakuan terhadap cerita filmnya. 

Sementara unsur sinematik merupakan aspek-aspek teknis pembentuk 

film. Dalam unsur sinematik terdapat empat bagian elemen, yaitu mise-

en-scene, sinematografi, editing, dan suara. 

 

GAMBAR 1.1 

Kesinambungan Unsur Naratif dan Unsur Sinematik 

 

 

 

 

       Mise en Scene 

       Sinematografi 

       Editing 

       Suara 

 

Film 

Unsur Sinematik Unsur Naratif 
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Berdasarkan keempat elemen dari unsur sinematik diatas, maka 

dapat dijabarkan sesuai dengan definisinya, antara lain Mise en Scene 

merupakan segala hal yang berada di depan kamera. Misal seperti 

setting atau latar, tata cahaya, kostum dan make-up, serta acting dan 

pergerakan pemain. Yang kedua adalah Sinematografi, merupakan 

perlakuan terhadap kamera dan filmnya serta hubungan kamera dan 

obyek yang diambil. Yang ketiga editing, merupakan transisi sebuah 

gambar (shot) ke gambar (shot) lainnya. Yang terakhir adalah Suara, 

merupakan segala hal dalam film yang mampu kita dengar dengan 

menggunakan indra pendengaran kita. Keempat unsur sinematik ini 

saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain sebagaimana 

berkesinambungannya unsur naratif dan sinematik itu sendiri. 

Bahasa film merupakan perpaduan dari audio dan visual yang 

keluar secara bersama dalam satu waktu. Tidak hanya dengan melihat 

visual dan mendengarkan audionya saja, akan tetapi seseorang 

dikatakan berhasil memahami sebuah film apabila orang tersebut 

dipengaruhi pemahaman akan aspek naratif dan sinematik. Karena 

kedua unsur ini pasti mempunyai batasan norma yang dapat kita ukur. 

Oleh karena itu jika kita menganggap suatu film itu buruk, bisa jadi 

bukan filmnya yang buruk melainkan kita yang kurang mampu 

memahaminya secara keseluruhan dengan baik. 

Berbagai macam film yang telah diproduksi mencakup banyak 

jenis. Agar tidak rancu dalam memahaminya, maka film pada dasarnya 
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memiliki tiga jenis. Menurut Pratista (2008: 4-8) ketiga jenis film itu 

antara lain film dokumenter, film fiksi dan film eksperimental: 

1) Film Dokumenter 

Film dokumenter merupakan film yang merekam kejadian-

kejadian nyata tanpa adanya suatu rekayasa. Film dokumenter 

sering kali berhubungan dengan orang-orang, tokoh, peristiwa dan 

lokasi yang nyata. Dan dalam jenis ini film dokumenter tidak 

memiliki tokoh protagonis dan antagonis, konflik seperti yang 

terdapat pada film fiksi pada umumnya. 

2) Film Fiksi 

Film fiksi merupakan film dengan menggunakan cerita 

rekaan atau buatan diluar kejadian nyata. Dalam cerita ini seorang 

tokoh bisa memerankan karakter protagonis maupun antagonis. 

Berbeda dengan dua jenis film lainnya, film fiksi merupakan film 

yang tergolong dengan biaya produksi yang cukup mahal. Karena 

masa produksinya yang membutuhkan waktu relatif lama, perlunya 

persiapan yang matang, membutuhkan jumlah kru yang tergolong 

besar, dan biaya peralatan yang tinggi. Meskipun tergolong dalam 

film fiksi yang ceritanya sengaja dibuat sendiri, ada juga film fiksi 

yang ceritanya diambil dari kejadian nyata. Misal seperti film 

biografi yang baru ini diproduksi. Seperti biografi seorang tokoh 

besar pendiri organisasi Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan. 
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3) Film Eksperimental 

Berbeda lagi dengan film eksperimental, jenis film ini 

merupakan jenis di mana para sineas (orang yang ahli membuat 

film) eksperimental umumnya bekerja diluar industri film utama 

dan bekerja pada studio independen atau perorangan. Film ini tidak 

memiliki plot seperti halnya film fiksi. Strukturnya sangat 

dipengaruhi oleh insting atau subyektif sineas seperti gagasan, ide, 

emosi, serta pengalaman batin mereka. Film ini terkadang susah 

dipahami karena simbol-simbol yang terdapat dalam film, mereka 

buat sendiri dan bukan atas dasar kesepakatan umum yang ada 

dalam pemahaman masyarakat. 

Selain beberapa jenis film yang telah disebutkan sebagaimana 

diatas, maka film juga dapat diklasifikasikan menurut struktur-

strukturnya, antara lain shot, adegan (scene), dan sekuen (sequence). 

Menurut Pratista (2008: 29-30) Shot berarti proses pengambilan 

gambar dengan kamera dengan hitungan mulai dari kamera dihidupkan 

(on) sampai kamera dimatikan (off). Atau dalam pengertian lain, shot 

sama dengan take yang berarti satu kali pengambilan gambar. Setelah 

kita melakukan shot dalam pengambilan suatu gambar atau 

memproduksi sebuah film, maka kumpulan dari beberapa shot itu kita 

kumpulkan dan menjadi sebuah adegan atau scene. Adegan atau scene 

merupakan salah satu segmen pendek dari keseluruhan cerita yang 

memperlihatkan satu aksi berkesinambungan yang diikat oleh ruang, 
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waktu, isi atau cerita, tema, karakter, atau motif. Dan dalam menonton 

film, sering kali kita mengingat sebuah adegan dari pada sebuah shot. 

Setelah mengumpulkan beberapa adegan atau scene, maka terciptalah 

satu segmen besar yang dinamakan dengan sekuen (sequence). Sekuen 

merupakan satu segmen besar yang memperlihatkan satu rangkaian 

peristiwa atau adegan (scene) yang utuh. 

E.3  Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Di era sekarang ini manusia tidak dapat memungkiri betapa 

pentingnya peran yang diberikan oleh media massa. Manusia pada 

setiap harinya selalu dan terus membutuhkan media massa sebagai 

pelengkap kebutuhan hidup mereka. Ada banyak media massa yang kita 

ketahui dan yang sering kita gunakan. Seperti radio, internet, surat 

kabar dan yang paling digemari oleh masyarakat kita adalah media 

televisi. Tidak seperti radio, surat kabar dan media massa lainnya, 

televisi merupakan hasil dari teknologi elektronik yang dapat 

memancarkan suara (audio) sekaligus gambar (visual) dalam satu 

waktu yang bersamaan sehingga menghasilkan sebuah rangkaian 

gambar yang hidup dari pemancarnya. 

Banyak program tayangan yang disajikan oleh media massa, 

khususnya televisi karena paling banyak mempunyai audien yang 

tersebar luas diseluruh penjuru daerah. Mulai dari program berita, 

hiburan, sinetron, kuis keluarga, discovery channel, talk show, reality 

show hingga film dan masih banyak lagi program menarik lainnya. 
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Semua itu merupakan kategori yang masuk dalam media massa. Ambil 

contoh saja film, film merupakan salah satu dari beberapa tayangan 

hiburan yang paling digemari. Dari film kita sebagai audien sering kali 

mendapatkan berbagai kepuasan pribadi seperti hiburan, nilai budaya, 

pendidikan, norma dan berbagai unsur lainnya yang kita butuhkan. 

Bisa dianggap sebagai media komunikasi karena film merupakan 

sebuah alat yang bisa menyampaikan pesan melalui komunikasi audio 

dan visualnya. Selain itu bisa dikatakan sebagai “massa” karena audien 

dari film pasti sangat luas dan banyak. Apabila dalam satu pengertian, 

maka film dikatakan sebagai media massa karena fungsi dari film itu 

sendiri adalah menyampaikan pesan baik itu pesan yang bersifat 

mendakwah, persuasif, memberikan sebuah informasi atau hanya 

sebagai alat untuk menghibur ke banyak komunikan atau audien. Sama 

seperti halnya fungsi media massa pada umumnya, komunikasi massa 

bertujuan untuk membentuk suatu perilaku, sikap atau nilai-nilai pada 

masyarakat dengan isi pesan yang terkandung di dalamnya. Film 

merupakan media komunikasi massa yang sangat efektif sebagai alat 

untuk menyampaikan sebuah pesan ke khalayak karena sajian pesannya 

yang dikemas secara unik. 

Sesuai dengan pernyataan yang tertulis pada Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1992 pada poin pertama tentang 

perfilman, menyatakan bahwa Film sebagai media komunikasi massa 

pandangdengar mempunyai peranan penting bagi pengembangan 
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budaya bangsa sebagai salah satu aspek peningkatan ketahanan nasional 

dalam pembangunan nasional. 

Menurut UURI tentang perfilman ini menjelaskan bahwa film 

adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi 

massa pandangdengar 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, dan/atau 

lainnya. 

E.4 Komunikasi Islami Dan Dakwah Islam 

Sama seperti pada pembahasan sebelumnya, bahwasannya 

komunikasi adalah proses pemgiriman pesan dari komunikator yang 

hendak disampaikan ke komunikan. Akan tetapi kata komunikasi dalam 

pembahasan kali ini tidak hanya sebatas komunikasi itu sendiri, 

melainkan komunikasi yang islami. Sebelum masuk lebih dalam lagi 

tentang definisi dan pengertian dari komunikasi islami, perlu kita 

ketahui sebelumnya bahwasannya komunikasi islami berbeda dengan 

komunikasi Islam. 

Seperti yang dikatakan Muis (2001: 65-66), perlu juga disimak 

perbedaan antara komunikasi Islam dengan komunikasi islami. 

Komunikasi Islam adalah sistem komunikasi umat Islam. Pengertian 
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yang sederhana itu menunjukkan, bahwa komunikasi Islam lebih fokus 

pada sistemnya dengan latar belakang filosofi (teori) yang berbeda 

dengan perspektif komunikasi non-Islam. Dengan kata lain sistem 

komunikasi Islam didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi 

Muhammad Saw. Sudah tentu filosofi atau teori yang menjadi landasan 

sistem komunikasi Islam mempunyai implikasi-implikasi tertentu 

terhadap makna proses komunikasi, model komunikasi, media massa, 

jurnalistik, etika, hukum dan kebijakan media (media law and media 

policy). 

Berhubungan dengan komunikasi islami seperti pada penjelasan 

diatas, dan mengingat negara kita mayoritas penduduknya adalah 

muslim, maka sepatutnya media massa yang ada di negara kita 

mempunyai kadar islami yang tinggi. Agar juga dapat menarik banyak 

audien yang mayoritas adalah penduduk muslim. Oleh karena itu, maka 

tidak jarang juga media massa dalam menyajikan program tayangan 

selalu disesuaikan dengan moment-moment yang ada di masyarakat. 

Misal dalam bulan Ramadhan, televisi banyak menyajikan acara dan 

program tayangan yang bertajuk islami. Baik itu mulai dari tayangan 

sinetron islami, film islami, ceramah agama, hiburan, dan berbagai 

tayangan islami lainnya. 

Seiring berjalannya waktu, maka banyak juga audien kita yang 

menyukai program islami. Film misalnya, banyak sutradara yang lebih 

memilih membuat film bernuansa Islam. Mulai dari film televisi sampai 
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dengan film layar lebar. Sudah dapat dipastikan dapat menarik audien 

dalam jumlah yang cukup besar karena besar kemungkinan dari 

masyarakat kita yang muslim meluangkan waktunya untuk menonton 

film tersebut. 

Film bernuansa Islam kebanyakan dibuat sebagai ajang untuk 

berdakwah. Selain isi pesan yang mengandung ajakan untuk berbuat 

ma’ruf dan menghindari yang munkar, dalam film juga bisa 

mencontohkan beberapa adegan yang mengajak kita untuk berbuat baik 

menurut ajaran Islam. Oleh karenanya menurut Muis (2001: 190) 

menjelaskan bahwa kompleksitas hubungan antara agama dan media 

massa sukar untuk dihindari. Sebab di satu pihak agama ingin lebih 

banyak berperan untuk mengendalikan nilai-nilai dan gaya hidup 

masyarakat yang senang berubah agar tidak membahayakan sistem nilai 

umat Islam yang sudah lama mapan, dan juga tidak membahayakan 

tatanan hidup beragama itu sendiri. Relevansinya, media massa 

mempunyai fungsi yang sangat relevan dalam upaya agama 

mengendalikan moral masyarakat karena media bisa menjangkau 

jumlah khalayak (audience) yang relatif tak terbatas dan dengan waktu 

yang cepat (ciri aktualitas, universalitas, dan publisitas seperti 

diutarakan di atas). Akan tetapi, media massa sendiri memerlukan 

kontrol dalam hal etika menurut pandangan agama. 

Berbicara mengenai komunikasi islami seakan tidak terlepas dari 

pesan dakwah itu sendiri. Seperti komunikasi massa yang tidak pernah 
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terlepas bahasannya dari pentingnya peran media massa. Dakwah dalam 

Islam dapat diartikan sebagai ajakan untuk berbuat yang ma’ruf dan 

meninggalkan yang munkar sesuai dengan apa yang telah diwahyukan 

dalam Al-Qur’an dan Hadist. Menurut Arifin (2008) dalam artikelnya 

menjelaskan dakwah sebagai penyiaran, propaganda, seruan untuk 

mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam. Dakwah juga 

berarti suatu proses upaya mengubah suatu situasi kepada situasi lain 

yang lebih baik sesuai ajaran Islam atau proses mengajak manusia ke 

jalan Allah SWT. 

Dalam penjelasan dakwah di atas, paling tidak terdapat tiga ayat 

dari beberapa ayat lainnya yang menjelaskan tentang dakwah seperti 

yang dinyatakan dalam firman Allah yang artinya: 

 

1. QS. Al-Baqarah (2): 143 

“Dan demikianlah, kami telah menjadikan kamu sebagai umat teladan 

(ummatan wasathan) umat yang adil dan pilihan, agar kamu  menjadi 

saksi (bukti) kepada umat manusia seluruhnya, dan agar Rasul menjadi 

saksi (bukti) atas kamu semua. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang 

menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya 

nyata)seipa yang mengikutin rasul dan siapa yang membelot. Dan 

sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-

orang yang telah diberi petujuk oleh Allah dan Allah tidak akan 
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menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi 

Maha Penyayang kepada manusia.” 

2. QS. Ali Imron (3): 104 

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang berdakwah 

(menyeru) kepada menegakkan kebajikan, menyuruh berbuat yang 

ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang 

yang beruntung.” 

3. QS. Ali Imron (3): 110 

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

mengajak kepada menegakkan yang ma’ruf dan mencagah dari yang 

munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, 

tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang 

beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” 

 

Berdasarkan tiga ayat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwasannya kita adalah umat manusia yang dilahirkan sebagai 

makhluk yang terbaik di antara makhluk lainnya yang diberikan 

kesempatan untuk menjadi seorang khalifah dimuka bumi sebagai suri 

tauladan seperti yang diajarkan oleh nabi Muhammad Saw agar umat 

manusia dapat selamat menjalani kehidupan di Dunia maupun di 

Akhirat. 



23 

 

Dakwah mempunyai beberapa kategori berdasarkan cara 

penyampaiannya. Menurut Amin (2009: 11-12) dakwah dapat 

dikategorikan ke dalam tiga macam:  

1) Dakwah bi Al-Lisan 

Dakwah yang dilaksanakan melalui lisan, yang dilakukan 

antara lain dengan ceramah-ceramah, khutbah, diskusi, nasihat, dan 

lain-lain. Metode ceramah ini tampaknya sudah sering dilakukan 

oleh para juru dakwah, baik ceramah di majlis taklim, khutbah 

Jum’at di masjid-masjid atau ceramah dibeberapa pengajian. 

2) Dakwah bi Al-Hal 

Dakwah dengan perbuatan nyata yang meliputi keteladanan. 

Misalnya dengan tindakan amal karya nyata yang dari karya nyata 

tersebut hasilnya dapat dirasakan secara konkret oleh masyarakat 

sebagai objek dakwah. 

3) Dakwah bi Al-Qalam 

Dakwah melalui tulisan yang dilakukan dengan keahlian 

menulis di surat kabar, majalah, buku, maupun internet. Jangkauan 

yang dapat dicapai oleh dakwah bi al-qalam ini lebih luas dari pada 

melalui media lisan, demikian pula metode yang digunakan tidak 

membutuhkan waktu secara  khusus untuk kegiatannya. Kapan dan 

di mana saja mad’u atau objek dakwah dapat menikmati sajian 

dakwah bi al-qalam ini. 
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Dari ketiga kategori dakwah di atas, dakwah mempunyai tujuan 

yang tidak berbeda jauh dari definisinya. Yaitu dengan berdakwah, Da’i 

atau orang yang berdakwah bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan 

dan perdamaian manusia yang diridhoi Allah selama melangsungkan 

kehidupan di Dunia maupun di Akhirat kelak. 

E.5 Media Dakwah 

Sebagaimana pada penjelasan poin sebelumnya, selain dakwah 

bisa dibedakan berdasarkan kategori cara penyampaiannya, maka 

dakwah bisa juga dibedakan berdasarkan media penyampaiannya. 

Menurut Amin (2009: 116-122) media yang dapat dijadikan alat untuk 

berdakwah meliputi: 

1) Media Visual 

Yaitu suatu benda atau alat yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan dakwah dan dapat diterima atau dimengerti 

oleh kedua indra penglihatan kita. Perangkat media visual meliputi 

film slide, transparasi, overhead proyektor (OHP), gambar, foto dan 

lain sebagainya. 

2) Media Audio 

Sama halnya dengan media visual, yaitu alat-alat yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan pesak dakwah ke komunikan. 

Tetapi dalam media audio, komunikan dituntut untuk dapat 

menerima pesan melalui indra pendengarannya. Adapun media 

audio yang dapat dijadikan media dakwah, antara lain: 
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a) Radio 

Dalam dakwah bi al-lisan karena melalui radio, para Da’i 

dapat menyampaikan pesan dakwahnya dengan metode ceramah 

agama, kultum dan pesan lisan lainnya.  

b) Tape Recorder 

Dengan cara ini, pesan dakwah yang ingin disampaikan 

Da’i dapat terekam ke dalam pita kaset tanpa harus bertatap 

muka seca langsung dengan audien. Kelebihan dari media ini 

adalah tidak terikat dengan waktu. Selain biayanya yang masih 

tergolong murah, dan dikatakan lebih efektif karena audien 

dapat memutar kapan saja kaset yang berisi pesan dakwah 

tersebut. 

3) Media Audio Visual 

Cara ini merupakan cara yang lebih menarik untuk melakukan 

dakwah. Pesan dakwah melalui media audio visual ini lebih cepat 

kita tangkap, karena tidak hanya gambar saja yang dapat kita lihat, 

tetapi dalam waktu bersamaan suara dari gambar tersebut dapat kita 

dengarkan juga. 

Media audio visual juga memiliki media sebagai penunjang 

berdakwah. Diantaranya adalah:  
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a) Televisi 

Karena kita tidak bisa lepas dari televisi, maka media ini 

sangat efektif untuk dijadikan sebagai sarana dakwah dengan 

audien yang lebih banyak. 

b) Film atau Sinetron 

Jika film dan sinetron digunakan sebagai media dakwah 

maka hal pertama yang harus diisi misi dakwah adalah 

naskahnya, kemudian diikuti skenario, shooting dan aktingnya. 

Memang membutuhkan keseriusan dalam waktu yang lama 

membuat film dan sintron sebagai media dakwah, karena 

disamping prosedur dan prosesnya lama dan harus profesional 

juga memerlukan biaya yang cukup besar. 

Contoh film sebagai media dakwah adalah Ketika Cinta 

Bertasbih, Ayat-Ayat Cinta, Dalam Mihrab Cinta, Sang 

Pencerah dan film dakwah lainnya. Sedangkan untuk sinetron 

dakwah meliputi Para Pencari Tuhan, Islam KTP, dan sinetron 

Islam lainnya. 

c) Video 

Kalau film menyajikan sebuah cerita, maka video tidak 

menyajikan sebuah cerita. Hanya saja dalam media video yang 

terpenting adalah cara berkomunikasi para Da’i agar pesan 

dakwahnya dapat sampai dan diterima oleh audien. 
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4) Media Cetak 

Merupakan media untuk menyampaikan informasi melalui 

tulisan yang tercetak. Baik tulisan yang tercetak ke dalam bentuk 

buku, surat kabar, majalah, buletin, brosur, maupun media cetak 

lainnya. 

a) Buku 

Telah banyak dari ulama kita yang mempergunakan buku 

sebagai ajang berdakwah. Selain bahasa dan sajiannya lengkap, 

buku merupakan alat dakwah yang dapat bertahan dalam waktu 

lama dan tidak mengenal batas ruang dan waktu. 

b) Surat Kabar 

Dakwah melalui surat kabar merupakan cara yang tepat 

dan cepat. Dan para Da’i dapat menulis sebuah rubrik yang up 

to date yang berkaitan dengan dakwah agama di berbagai kolom 

dalam surat kabar. 

c) Majalah 

Para da’i juga bisa memasukkan pesan dakwahnya dalam 

sebuah majalah, khususnya majalah keagamaan. Misalnya, 

Media Dakwah, Amanah, Kiblat, Suara Muhammadiyah dan 

lainnya.  Dakwah melalui media majalah ini dianggap cukup 

efektif karena selain penyajian pesan yang menarik dan up to 

date. 
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E.6 Analisis Isi 

Analisis isi atau content analysis merupakan suatu metode yang 

menginvestigasi atau membahas lebih mendalam suatu kajian baik itu 

yang tercetak seperti halnya konteks dari surat kabar, majalah maupun 

dalam bentuk rekaman elektronik seperti televisi, iklan maupun film. 

Sedangkan menurut Krippendorff (1991: 15) mendefinisikan 

analisis isi sebagai suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-

inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan 

memperhatikan konteksnya. Pada tahun 1961 Webster’s Dictionary of 

the English Language menemukan istilah analisis isi ini. Analisis ini 

lahir karena kesadaran manusia untuk menggunakan simbol, tanda dan 

bahasa. 

Secara mendasar penelitian analisis isi ini berorientasi empiris 

yang bersifat menjelaskan. Karena orientasi empiris ini dapat membuka 

berbagai pandangan dan membedakannya dari berbagai epistemologi 

klasik. Selain bersifat empiris, analisis isi ini melebihi pendapat yang 

disepakati oleh masyarakat atau kesepakatan yang bersifat konvensional 

tentang suatu obyek terhadap gejala simbolik. Dan penelitian analisis isi 

ini sedang mengembangkan metodologinya sendiri yang 

memungkinkan peneliti untuk meneliti secara independen tentang 

mengkomunikasikan sebuah disain penelitian. Hal ini yang membuat 

analisis isi memiliki ciri pembedaan. 
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Adapun beberapa tujuan dilakukannya analisis isi menurut Divafz 

(2009) dalam makalahnya menyebutkan bahwa tujuan analisis isi 

dilakukan: 

1) Untuk menjelaskan kecenderungan isi komunikasi, 

2) Untuk menjelaskan karakteristik yang diketahui dari sumber-

sumber kepada pesan-pesan yang dihasilkan, 

3) Untuk memeriksa atau mengaudit isi komunikasi terhadap standar 

yang berlaku, 

4) Untuk menganalisis teknik persuasi, 

5) Untuk menganalisis gaya suatu tulisan, 

6) Untuk menghubungkan atribut (sifat dan perlengkapan) yang 

diketahui dari audiens kepada pesan-pesan yang dihasilkan bagi 

mereka, 

7) Untuk menjelaskan pola-pola komunikasi. 

Dalam melakukan penelitian analisis isi, juga terdapat beberapa 

tahapan yang harus diperhatikan. Menurut Kriyantono (2008 : 234-236) 

tahapan-tahapan tersebut antara lain meliputi: 

1. Merumuskan masalah 

2. Menyusun kerangka konseptual untuk riset deskriptif (satu konsep) 

atau kerangka teori untuk riset eksplanasi (lebih dari satu konsep). 

3. Menyusun perangkat metodologi 

a. Menentukan metode pengukuran atau prosedur operasionalisasi 

konsep, dalam hal ini konsep dijabarkan dalam ukuran-ukuran 
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tertentu, biasanya dalam bentuk kategori-kategori beserta 

indikatornya. 

b. Menentukan unit analisis, kategorisasi dan uji reliabilitas 

Unit analisis adalah sesuatu yang akan dianalisis. Terdapat 4 

(empat) unit analisis, diantaranya: 

1. Unit tematik 

Berupa satuan berita, perhitungannya berdasarkan tema 

peristiwa yang diberitakan. 

2. Unit fisik 

Perhitungannya berdasarkan satuan panjang, kolom, inci, 

waktu dari pesan yang disampaikan. 

3. Unit referens 

Rangkaian kata atau kalimat yang menunjukkan sesuatu 

yang mempunyai arti sesuai kategori. 

4. Unit sintaksis 

Berupa kata atau simbol, perhitungannya adalah frekuensi 

kata atau simbol itu. 

c. Menentukan universe atau populasi dan sampel 

Dalam analisis isi, ada dua dimensi yang digunakan untuk 

menentukan populasi, yaitu topik dan periode waktu. Misalnya 

populasi bisa berbentuk keseluruhan dari film Sang Pencerah. 

Dan sampelnya adalah bagian atau sejumlah tertentu dari 

populasi yang akan diriset. 
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d. Menentukan metode pengumpulan data 

Dalam analisis isi, metode pengumpulan datanya adalah 

mendokumentasikan isi komunikasi yang akan diriset. 

e. Menentukan metode analisis 

Periset bisa menggunakan tabel frekuensi, tabel silang atau 

rumus statistik tertentu. 

f. Analisis dan interpretasi data 

E.7 Teori Efek Terbatas 

Dalam mengkaji komunikasi massa selalu tidak terlepas dari yang 

namanya teori komunikasi massa. Salah satunya teori yang 

berhubungan dengan kajian penelitian ini adalah teori efek terbatas. 

Teori efek dikenal sejak tahun 1956 hingga 1970-an. Teori efek terbatas  

merupakan salah satu teori dari tiga macam teori efek lainnya. 

Diantaranya teori efek tidak terbatas, teori efek terbatas dan teori efek 

moderat. 

Jika dalam teori efek tidak terbatas media menempatkan posisinya 

dalam posisi all powerfull atau mempunyai kekuatan yang luar biasa 

dan audien dianggap pasif karena menerima begitu saja pesan yang 

dibawa oleh media massa, seperti halnya pengertian dari teori jarum 

hipodermik, maka berbeda pula dengan teori efek terbatas ini. Dalam 

teori efek terbatas, media massa tidak mempunyai kekuatan yang luar 

biasa dan tidak semua dari audien menerima pesan dari media begitu 

saja. 
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Menurut Nurudin (2007: 220) Teori yang pertama kali 

diperkenalkan oleh Joseph Klaper ini, menyimpulkan bahwa media 

massa mempunyai efek terbatas berdasarkan penelitiannya pada kasus 

kampanye publik, kampanye politik, dan percobaan pada desain pesan 

yang bersifat persuasif. Dalam pandangan Klaper, maka maksud di atas 

dapat disimpulkan bahwa tidak semua pesan yang ditawarkan oleh 

media dapat mengubah perilaku dan pandangan audien. 

Menurut Nurudin (2007: 222-225) menyebutkan dua alasan 

mengapa teori efek bisa terjadi, diantaranya: 

1. Rendahnya Terpaan Media Massa 

Pengelola televisi sering merasa yakin bahwa berita yang 

disiarkannya memengaruhi audien. Pendapat ini muncul karena 

pihak televisi menganggap bahwa banyak orang menontonnya. 

Asumsinya, dengan menonton, efek yang ditimbulkan televisi 

begitu jelas dan nyata. Akan tetapi Robinson (1971) mengatakan 

bahwa hanya sekitar 23 persen orang amerika melihat jaringan 

berita televisi disetiap akhir minggunya. 

Bila berpendapat bahwasannya banyak pemirsa televisi lebih 

menyukai acara hiburan seperti komedi daripada pembicaraan 

politik. Maka dalam urusan publik atau politik, persentase yang 

diraih oleh banyak peran itu hanya sedikit. Bahkan mereka relatif 

kurang memperhatikan. Ini berarti, perubahan secara besar-besaran 

jelas tidak mungkin terjadi. 
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2. Perlawanan 

Perlawanan berasal dari individu sebagai audien komunikasi 

massa. perlawanan menjadi salah satu “alat penyaring” yang akan 

ikut mempengaruhi penolakan pesan-pesan media massa. ini 

artinya, perlawanan lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan 

terpaan media massa itu sendiri. 

Dalam poin perlawanan ini dapat dimasukkan tiga kategori 

yaitu kognitif, afektif dan behavioral. Dikatakan kognitif adalah 

berbagai latar belakang pengetahuan atau informasi yang dimiliki 

oleh komunikan atau audien. Lalu dengan afektif, komunikan dapat 

merasakan, mengerti dan menghayati atau perhatian terhadap pesan 

yang dibawa oleh media berdasarkan pengetahuan yang dimiliki 

oleh komunikan. Dan yang terakhir adalah behavioral, dimana pada 

poin ini merupakan efek dari komunikasi massa. Karena 

berdasarkan kognitif, afektif dari komunikan, apakah komunikan 

atau audien dapat terpangaruh atau tidak untuk membeli atau 

melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator.  

F. Metode Penelitian 

F.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian 

secara kuantitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu penelitian 

secara objektif, sistematis dan kuantitatif dari isi komunikasi yang 
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tampak. Sehingga peneliti dapat melakukan analisis yang lebih 

mendalam terhadap film Sang Pencerah agar dalam pembuatan laporan, 

peneliti dapat menyajikannya secara menarik, ringkas dan sahih data. 

F.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah Film Sang Pencerah karya 

Hanung Bramantyo dengan durasi film selama 120 menit. Unit analisis 

pada penelitian ini adalah setiap scene yang terdapat unsur audio 

maupun visual yang mengandung pesan dakwah. 

F.3 Sumber Data 

Terdapat 2 (dua) sumber data dalam penelitian ini, diantaranya: 

a. Sumber Data Primer yang diperoleh dengan cara pengamatan 

langsung melalui DVD video original dengan judul Sang Pencerah 

yang diproduksi oleh MVP (Multivision Plus) Pictures Jakarta 

dengan nomor Surat Lulus Sensor (SLS): 

10447/DVD/R/PA/11.2015/2010 yang dirilis tanggal 4 Mei 2011. 

b. Sumber Data Sekunder yang diperoleh dari beberapa referensi 

buku, internet untuk menunjang beberapa tinjauan teoritis dan 

untuk mendapatkan informasi tentang produsen film Sang 

Pencerah. 

F.4 Struktur Kategorisasi 

Kategorisasi bertujuan untuk mencapai validitas dan membatasi 

penelitian. Setiap unsur kategori yang muncul pada film Sang Pencerah 

akan direkam dan didokumentasikan ke dalam tabel frekuensi yang 
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sudah dibedakan berdasarkan masing-masing kategori. Merekam atau 

mendokumentasikan setiap kategori yang keluar harus dilihat dulu 

kategorisasi manakah yang dominan atau yang sering keluar dalam 

setiap scene-nya. 

Menurut Amin (2009: 11-12) dakwah dapat dikategorikan 

menjadi tiga macam, yaitu Dakwah bi Al-Lisan, Dakwah bi Al-Hal dan 

Dakwah bi Al-Qalam. Dibawah ini merupakan unsur kategorisasi 

dakwah yang dapat dipetakan agar memudahkan proses coding. 

Diantaranya adalah: 

1) Dakwah bi Al-Lisan 

Pesan ajaran agama Islam yang disampaikan dengan cara 

lisan atau berbicara langsung kepada objek dakwah yang dilakukan 

antara lain dengan khutbah, ceramah, nasihat dan lain-lain. 

Unit analisis atau indikatornya adalah setiap audio atau 

visual yang terdapat: 

a) Materi pesan dakwah yang disampaikan oleh Da’i dengan cara 

memberikan nasihat, teguran, didikan dan ajakan, 

b) Dakwah yang dilakukan dengan cara memberikan ceramah, 

khutbah ataupun pengajian-pengajian, 

c) Adanya pesan dakwah yang disampaikan dengan cara melalui 

diskusi atau debat dengan tema agama Islam. 
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2) Dakwah bi Al-Hal 

Pesan ajaran agama Islam yang disampaikan kepada objek 

dakwah dengan cara menunjukkan perbuatan nyata dari seorang 

Da’i yang meliputi keteladanan dalam beramal soleh. 

Unit analisis atau indikatornya adalah setiap audio atau 

visual yang terdapat: 

a) Adanya tindakan yang menunjukkan rasa kasih sayang 

terhadap fakir miskin dan anak yatim, 

b) Contoh perbuatan yang menunjukkan kerukunan dalam 

kehidupan berkeluarga yang mawaddah dan warrahmah, 

c) Adanya amal perbuatan nyata yang dapat menunjukkan kita 

cara beribadah yang benar sesuai Syari’ah. 

3) Dakwah bi Al-Qalam 

Pesan ajaran agama Islam yang disampaikan seorang Da’i 

dengan cara menuliskannya diatas kertas seperti buku, surat kabar, 

majalah dan lain sebagainya. 

Unit analisis atau indikatornya adalah setiap audio atau 

visual yang mengandung: 

a. Adanya potongan ayat-ayat Al-Qur’an baik satu ayat maupun 

lebih, 

b. Adanya buku atau tulisan lainnya yang mengandung ajaran 

agama Islam.  
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F.5 Unit Analisis dan Satuan Ukur 

 F.5.1 Unit Analisis 

Dalam penelitian ini unit analisisnya meliputi 174 scene 

dalam film yang berdurasi 120 menit dan setiap scene akan 

dianalisis untuk mengetahui bagian audio dan visual mana yang 

mengandung pesan dakwah Bil-Lisan. 

F.5.2 Satuan Ukur 

Satuan ukur dalam penelitian ini adalah durasi dalam satuan 

detik yang terdapat pada jumlah keseluruhan scene dari film Sang 

Pencerah yang mengandung pesan dakwah. 

G. Teknik Analisis Data 

Pada tahap analisis data ini memerlukan data yang sudah tersusun dan 

terkumpul. Setelah data terkumpul yang didapat setelah mengamati secara 

keseluruhan dari film Sang Pencerah, maka langkah selanjutnya adalah 

memetakan dan mengurutkan data ke dalam suatu pola kategorisasi. 

Dalam menghitung rata-rata pada setiap data yang telah terkumpul, 

maka dapat menggunakan suatu tabel yang namanya tabel frekuensi. 

Kemudian data yang berupa dialog yang mengandung pesan dakwah bil lisan 

dan dimasukkan kedalam tabel frekuensi sesuai dengan kategorisasinya untuk 

diketahui seberapa banyak frekuensi kemunculan pesan dakwah dalam film 

Sang Pencerah yang keluar. 
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TABEL 1.2 

Lembar Coding Peneliti 

KODER SCENE 
KATEGORI 

I II III 
a v a v a v 

A        
       
       

Jumlah       
       (Diadaptasi dari: Dominick, 2003: 156) 

 

TABEL 1.3 

Lembar Coding Koder 1 

KODER SCENE 
KATEGORI 

I II III 
a v a v a v 

B        
       
       

Jumlah       
       (Diadaptasi dari: Dominick, 2003: 156) 

 

TABEL 1.4 

Lembar Coding Koder 2 

KODER SCENE 
KATEGORI 

I II III 
a v a v a v 

C        
       
       

Jumlah       
       (Diadaptasi dari: Dominick, 2003: 156) 
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Keterangan: 

I  : Dakwah bi Al-Lisan 

II  : Dakwah bi Al-Hal 

III  : Dakwah bi Al-Qalam 

a : Audio 

v : Visual 

A : Peneliti 

B : Koder 1 

C : Koder 2 

Apabila dalam penelitian nanti terdapat beberapa kategori yang ada 

dalam lembar coding di atas, maka penilaian dilakukan dengan cara memberi 

tanda centang (√) setiap kali kategori yang keluar dalam film. Dan apabila 

tidak ada unsur kategori yang keluar, maka penilaian dilakukan dengan 

memberi tanda (-) kepada setiap kolom kategori yang tidak keluar dalam film 

Sang Pencerah. 

H. Uji Reliabilitas 

Menurut Kriyantono (2008: 236) menjelaskan bahwa kategorisasi 

dalam analisis isi merupakan instrumen pengumpul data. Dalam melakukan 

penelitian ini peneliti melakukan pretest dengan cara mengkoding suatu 

sempel kedalam tabel kategorisasi. Selain peneliti melakukan pengkodingan 

sendiri, pengkodingannya juga dilakukan oleh orang lain yang disebut koder 

sebagai pembanding atau hakim. Uji ini di kenal dengan uji antarkode. 
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Kemudian hasil pengkodingan dibandingkan dengan menggunakan rumus 

Holsty sebagai berikut :  

 

             2M 
Reliabilitas (CR) =  
                    N₁ + N₂ 

 

Keterangan :  

CR  = Coeficient Reliability 

M = Jumlah pernyataan coding yang disepakati oleh kedua 

koder dan peneliti 

N1, N2, N3 = Total jumlah coding dari peneliti, koder pertama dan 

koder kedua 

Setelah menemukan hasil Observed agreement atau persentase 

persetujuan yang ditemukan dari pernyataan yang disetujui antar pengkode, 

maka untuk memperkuat hasil uji reliabilitas di atas, digunakan rumus Scott 

sebagai berikut: 

 

            (% Observed Agreement - % Expected Agreement) 
pi =  

      (1 - % Expected Agreement) 
 

Keterangan : 

Pi : Nilai keterhandalan 

Observed Agreement : Persentase persetujuan yang ditemukan dari 

pernyataan yang disetujui antarpengkode. 
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Expected Agreement : Persentase persetujuan yang diharapkan, yaitu 

proporsi dari jumlah pesan yang dikuadratkan. 

Menurut Kriyantono (2008: 238) menjelaskan bahwa ambang 

penerimaan yang sering dipakai untuk uji reliabilitas kategorisasi adalah 0,75. 

Jika persetujuan antara pengkoding (periset dan hakim) tidak mencapai 0,75, 

maka kategorisasi operasional mungkin perlu dirumuskan lebih spesifik lagi. 

Artinya kategorisasi yang dibuat belum mencapai tingkat keterhandalan atau 

keterpercayaan. 


