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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG   

 Film merupakan media yang unik, dengan kelengkapan dan keunikan yang menjadi 

pembeda dengan bentuk kesenian lainnya. Film melakukan komunikasi visual melalui pelaku 

dramatik, gerak dan ekspresi. Film merupakan media komunikasi yang tidak terbatas ruang 

lingkupnya, hal ini terjadi karena adanya unsur cita, rasa, tema dan unsur visualisasi yang saling 

terhubung. Dan itu bisa membawa penonton ikut merasakan dan seolah-olah penonton yang 

mengalami sendiri apa yang telah diceritakan dalam film tersebut.   

Kehadiran unsur ke-Islaman dalam film adalah suatu keberadaan yang wajib. Makna ke-

Islaman dalam film dapat menghubungkan diri dengan masalah sosial. Implikasi-implikasi 

hubungan sosial dan kemanusiaan disajikan dalam bilik-bilik estetik secara spiritual. Makna ke-

Islamanya akan sangat dirasakan setiap orang yang menonton. Hal itu bukan karena disengaja 

namun pengetahuan dan pengalaman serta proses dalam hidup yang membuat seseorang 

merasakan maknanya. Dimana dia akan merasa tenang, damai, dan lebih menghayati agamanya, 

semangat untuk melaksanakan ibadah dan akidahnya pun semakin baik karena pada dasarnya 

seseorang pasti akan mengalami masa itu. 



Dewasa ini seringkali kita melihat atau terlibat dalam suatu kegiatan dakwah islamiyah di 

masyarakat sekitar kita. Namun seringkali kita mengabaikan efektifitas dari kegiatan dakwah 

tersebut. Berdakwah artinya mempropagandakan suatu keyakinan menyerukan suatu pandangan 

hidup, iman dan  agama. Bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa kegiatan dakwah tersebut 

berkesan monoton. Monoton disini berarti adanya suatu metode yang kurang efektif dan dinilai 

kurang memberikan efek kepada masyarakat saat menerima informasi. Maka sudah seharusnya 

para pelaku dakwah beralih dan memberikan metode baru dalam berdakwah.  

Seperti yang sudah diuraikan di atas film merupakan media yang unik, efektif dan banyak 

diminati oleh masyarakat. Tidak ada salahnya jika para seniman film menggunakan film sebagai 

media dakwah yang mujarab untuk saat ini, karena film sangat bagus untuk membangun 

emosional diri penonton. Penonton film seringkali terpengaruh dan cenderung mengikuti seperti 

halnya peran yang ada pada film tersebut bisa di isi dengan konten-konten keislaman.  

Jika kita lebih berfikir lagi, bahwa nilai-nilai Islam khususnya pesan dakwah Islam yang 

terkandung dalam film bisa dijadikan media pendidikan untuk menambah moralitas masyarakat. 

Ada sebuah produksi film lokal yang membuat film bertemakan komedi namun mengangkat 

judul bertemakan Islam yakni film “Wa’alaikumussalam Paris”. Film yang dibuka dengan 

adegan kocak ketika seorang bule yang akan di khitan dan merasa ketakutan, karena ia akan 

menikahi seorang muslim maka beberapa syarat Islam harus ia lakukan. Clement nama pria bule 



yang berasal dari Perancis akan menikahi Itje, wanita asal desa Bojong. Itje dikenal sebagai 

wanita yang suka memamerkan kehidupannya melalui akun-akun sosial media yang ia miliki. 

Itje yang bercita-cita untuk merubah nasibnya dengan menikahi pria bule asal Perancis berharap 

kehidupannya akan lebih baik dari pada sebelumnya setelah. Kedua orang tua Itje juga tak kalah 

bangganya dengan anaknya, kedua orang tua Itje selalu memamerkan kepada tetangga-

tetangganya jika anaknya akan menikah dengan pria bule dan akan tinggal di Paris. Banyaknya 

adegan kocak karena ulah clement yang baru belajar Bahasa Indonesia, membuat film ini 

semakin asik. Setelah melangsungkan pernikahan Itje dan Clement bertolak menuju Perancis dan 

setelah memakan waktu selama 16 jam dan setibanya Itje di tempat kediaman Clement, Itje 

sangat histeris dan kecewa karena apa yang dibayangkan oleh Itje tidak sesuai dengan 

bayangannya selama ini. Clement yang hanya pengurus kebun anggur di salah satu kota terpencil 

di Perancis tidak mempunyai hidup yang mewah, hidup Clement sederhana, namun Itje yang 

merasa kecewa menuntut suaminya untuk memenuhi keinginan Itje, yakni berjalan-jalan ke Paris 

dan shopping di Paris. Karena Clement tidak bisa memenuhi permintaan Itje dalam waktu dekat 

Clement menjanjikan bahwa 40 hari dan setelah panen dikebun anggur ia akan mengajak Itje 

pergi ke Paris.  

Dalam menunggu 40 hari ini Itje mendapatkan teman yang sama-sama berasal dari 

Indonesia yang bernama Dadang, ia juga seorang pegawai kebun anggur tempat suaminya 

bekerja, pada saat itu pula Itje meminta tolong kepada dadang untuk mengajarkan tentang 



Agama Islam kepada suaminya, karena Itje merasa bersalah sebagai istri yang sudah Islam dari 

lahir tidak bisa mengajarkannya kepada suaminya yang rela berkorban dan mualaf demi dirinya. 

Namun setelah beberapa hari Dadang mengajarkan tentang cara mengaji dan sholat kepada 

Clement, Dadang merasa bersalah karena membohongi Clement dan membohongi dirinya 

sendiri. Karena selama ini ia juga tidak mengamalkan tentang ajaran-ajran Islam dalam 

kehidupannya. Dan akhirnya Dadang memutuskan untuk berhenti mengajar Clement dan pergi 

dari tempat itu, namun saat Dadang hendak pergi Itje memergoki suaminya tengah bersama 

wanita lain didalam kamar. Mantan pacar Clement berusaha merusak hubungan Itje dengan 

Clement, dan akhirnya Itje memutuskan pergi ke Paris bersama Dadang. Keluarga di Indonesia 

mengetahui kabar tersebut dan kedua orang tua Itje merasa tidak mampu mendidik anak dengan 

baik dan benar sebelum menikah.  

Setelah Itje dan dadang pergi ke Paris, ternyata tidak sesuai yang dibayangkan oleh Itje 

Paris yang terlihat Indah berubah menjadi Paris yang menyeramkan, karena semua barang Itje 

hilang dan ia seorang diri, namun pada akhirnya Itje bertemu dengan adik kandungnya dan ia 

mengantarkan Itje pulang kembali bersama suaminya di selatan kota Bordeaux. Setelah kembali 

akhirnya Itje menyesali apa yang telah ia lakukan dan ia akhirnya menerima suaminya apa 

adanya dan memulai kehidupan baru lagi. Dalam film ini clement yang notabene adalah seorang 

mualaf menampilkan representasi dakwah Islam dalam film, ia berusaha semaksimal mungkin 

untuk belajar islam dan mempelajari tentang rumah tangga dalam ajaran Islam. Ia tidak kecewa 



meskipun wanita yang dicintainya tidak bisa mengajarkan agama padanya, ia berusaha sendiri 

dengan membaca buku yang ia dapat dari Indonesia.  

Maxima Picture yang merilis film ini pada tahun 2016 tepatnya pada 17 Maret 2016, 

dengan genre komedi drama, menyajikan film komedi yang berbeda dari yang lainnya. Benni 

Setiawan sutradara sekaligus penulis cerita film ini menyajikan cerita penuh dengan pengajaran 

sosial, tentang kehidupan dan keislaman. Film ini mengajarkan bahwa “segala penyesalan akan 

datang, diakhir”. Dan tidak hanya film religi saja yang bisa mengangkat tema tentang Dakwah 

Islam, namun film komedi juga bisa dijadikan alternatif untuk menyampaikan dakwah kepada 

masyarakat agar masyarakat merasa adanya penyegaran untuk penyampaian dakwah.  

Pada dasarnya film ini adalah film bergenre komedi dimana pembuat film memberi 

sentuhan Islam dalam judulnya dengan mengambil judul “Wa’alaikumusallam Paris” orang 

menilai jika film ini adalah film bergenre religi, dimana film bergenre religi atau islami 

merupakan film yang membicarakan Islam dalam segala hal. Atau yang sering dibicarakan 

tentang film religi atau film Islami adalah film yang merepresentasikan islam dengan cara yang 

dianggap Islam atau sesuai dengan apa yang diyakini. Untuk membuat alur film ini tidak datar 

untuk  penonton, pembuat film memberikan suasana baru atau untuk memecah ketegangan 

penonton pembuat film memberikan sentuhan drama dan komedi dalam film ini. Dimana film ini 

yang mengangkat genre komedi apakah dakwah yang disisipkan dalam film ini dakwah yang 



dibuat hanya untuk lelucon atau dakwah yang benar-benar menggambarkan syariat-syariat islam, 

demikian juga pendekatan yang digunakan untuk meneliti. Pendekatan yang digunakan dalam 

menelitinya adalah analisis semiotik, peneliti memilih analisis semiotik karena film terbentuk 

dari tanda-tanda. Tanda-tanda itu termasuk berbagai sistem tanda yang bekerjasama untuk 

mencapai efek yang diharapkan. Selain itu film merupakan media yang paling tepat untuk di 

teliti menggunakan analisis semiotik. Melalui analisis semiotik ini peneliti bisa mengetahui 

bagaimana tanda-tanda Dakwah Islam yang direpresentasikan oleh tokoh dalam film 

Wa’alaikumusallam Paris. 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana representasi Dakwah Islam dalam film komedi Wa’alaikumussalam Paris?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana representasi dakwah Islam dalam film komedi 

Wa’alaikumussalam Paris?  

 

 



1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1  Kegunaan Teoritis  

1. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan Ilmu Komunikasi 

khususnya untuk konsentrasi “Audio Visual” dan dapat dijadikan refrensi bagi peneliti 

yang lain, khususnya penerapan analisis semiotik.  

1.4.2  Kegunaan Praktis   

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pemahaman bagi mahasiswa lain dalam 

memaknai pesan dalam film. 

2. Sebagai penyelesaian tugas akhir berupa skripsi, sebagai pemahaman dan teori yang 

dipelajari penulis selama masa kuliah yang kemudian diaplikasikan dalam meneliti 

fenomena disekitar.  

3. Memberikan manfaat serta pemikiran dan kontribusi kepada masyarakat yang diharapkan 

melalui penelitian ini, membuka cara pandang masyarakat terhadap penyampaian dakwah 

melalui Film. 

 

 

 

 



 

BAB II 

Tinjauan Pustaka 

 2.1 Film Sebagai Media Komunikasi Massa  

Film merupakan suatu karya audio visual, yang mana dapat digunakan sebagai media 

atau medium cara untuk berkomunikasi melalui cerita yang ada di dalamnya. Dalam konteksnya 

sebagai komunikasi massa, sebuah film harus mampu menancapkan pesan ke benak penontonnya 

dengan cara yang mengesankan, mengesankan disini bukanlah audience mendapatkan mentah-

mentah pesannya, melainkan berdasarkan pengalamannya.  

Film adalah media yang paling efektif untuk menyampaikan pesan, karena film adalah 

media komunikasi. Dalam Mukadimah Anggaran Dasar Karyawan Film dan Televisi 1995 

dijelaskan bahwa film “bukan semata-mata barang dagangan, tetapi merupakan alat pendidikan 

dan penerangan yang mempunyai daya pengaruh yang besar sekali atas masyarakat sebagai alat 

revolusi dapat menyumbangkan dharma baktinya dalam menggalang kesatuan dan persatuan 

nasional, membina nation dan character building mencapai masyarakat sosial Indonesia 

berdasarkan Pancasila.  

Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara 

serempak, cepat kepada audiens yang luas dan heterogen. Kelebihan media massa dibandingkan 

dengan jenis komunikasi lain adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media 

massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang takterbatas (Nurudin, 

2001:6) 



Komunikasi massa (Mass Comunication) adalah komunikasi yang menggunakan media 

massa baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik (radio, televisi, film) yang dikelola oleh 

suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditunjukan kepada sejumlah besar orang 

yang tersebar dibanyak tempat, anonym dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum, 

disampaikan secara cepat, serentak dan selintas (Deddy Mulyana, 2012:75). 

Pada umumnya khalayak dianggap hanya sekumpulan orang yang homogen dan mudah 

dipengaruhi. Sehingga, pesan-pesan yang disampaikan pada mereka akan selalu diterima. 

Fenomena tersebut melahirkan teori ilmu komunikasi yang dikenal dengan teori jarum suntik 

(Hypodermic Needle Theory). Teori ini menganggap media massa memiliki kemampuan penuh 

dalam mempengaruhi seseorang. Media massa sangat perkasa dengan efek yang langsung pada 

masyarakat. Khalayak dianggap pasif terhadap pesan media yang disampaikan. Teori ini dikenal 

juga dengan teori peluru, bila komunikator dalam hal ini media massa menembakan peluru yakni 

pesan kepada khalayak, dengan mudah khalayak menerima pesan yang disampaikan media. 

Teori ini makin powerfull ketika siaran radio Orson Welles (1938) menyiarkan tentang invansi 

makhluk dari planet mars menyebabkan ribuan orang di Amerika Serikat panik. 

Teori ini berkembang di sekitar tahun 1930 hingga 1940an. Teori ini mengasumsikan 

bahwa komunikator yakni media massa digambarkan lebih pintar dan juga lebih segalanya dari 

audience. 

Teori ini memiliki banyak istilah lain. Biasa kita sebut Hypodermic needle (teori jarum 

suntik), Bullet Theory (teori peluru) transmition belt theory (teori sabuk transmisi). Dari 

beberapa istilah lain dari teori ini dapat kita tarik satu makna , yakni penyampaian pesannya 

hanya satu arah dan juga mempunyai efek yang sangat kuat terhadap komunikan. 



Disini dapat dimaknai bahwa peran media massa di waktunya (sekitar tahun 1930an) 

sangat kuat sehingga audience benar mengikuti apa yang ada dalam media massa. Selain itu teori 

ini juga di maknai dalam teori peluru karena apa yang di sampaikan oleh media langsung sampai 

terhadap audience (Nurudin.2007:166). Sebuah teori media yang memiliki dampak yang kuat 

terhadap audiencenya sehingga tak jarang menimbulkan sebuah budaya baru dan 

penyaampaiannya secara langsung dari komunikator yakni media kepada komunikan (audience). 

Kekuatan media yang begitu dahsyat hingga bisa memegang kendali pikiran khalayak yang pasif 

dan tak berdaya. 

Film dalam pengertian sempit adalah penyajian gambar lewat layar lebar, tetapi dalam 

pengertian yang lebih luas bisa juga termasuk yang disiarkan televisi. Film dalam kemampuan 

visualnya yang didukung dengan audio yang khas sangat efektif sebagai media pendidikan dan 

penyuluhan. Ia bisa berputar berulangkali pada tempat dan khalayak yang berbeda. Dalam film 

komunikasi bisa menjadi sesuatu yang lebih mudah. Ide dari sebuah film bisa berangkat dari 

alam semesta yang menghasilkan ide serta realitas yang kemudian menjadi sebuah karya yang 

objektif. Dalam banyak penelitian tentang dampak film pada masyarakat, hubungan antara film 

dan masyarakat selalu dipahami secara linear.  

Film adalah selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negative (yang 

akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan dibioskop) film juga 

bisa digambarkan sebagai potongan –potongan gambar bergerak. Kecepatan perputaran potongan 

gambar mencapai 24 gambar perdetik (24-25 frame per second). secara umum film adalah 

rangkaian gambar bergerak yang membentuk suatu garis cerita atau bisa disebut dengan Movie 

atau Video, film secara kolektif disebut dengan sinema, yang didalam ekonomi dapat diartikan 

sebagai ajang bisnis dan penguasaan pasar industry (Javandalastra : 2011) 



Film secara umum dapat dibagi atas dua unsusr dikutip Himawan Pratista (2008) yaitu 

unsur naratif dan unsur sinematik. Dua unsur tersebut saling berinteraksi dan berkesinambungan 

satu sama lain untuk membentuk sebuah film. Masing-masing unsur tersebut tidak akan dapat 

membentuk film jika hanya berdiri sendiri. Bisa kita katakana bahwa unsur naratif adalah bahan 

atau materi yang akan diolah, sementara unsur sinematik adalah cara (gaya) untuk mengolahnya. 

Dalam film cerita, unsur naratif adalah perlakuan terhadap cerita filmnya. Sementara unsur 

sinematik atau juga sering diistilahkan gaya sinematik merupakan aspek-aspek teknis pembentuk 

film.  

 

2.2  Sejarah Perfilman Dunia 

Awal penemuan film ditandai dengan adanya eksperimen terhadap konten dan bentuk, 

inovasi teknologi, termasuk juga mengenai siapa yang akan menggunakan, mengontrol dan 

memanfaatkan hasil penemuan ini. Film pertamakali ditemukan pada abad ke-19 dan terus 

berkembang hingga saat ini.  

 Film pertama kali dibuat dengan cara bagaimana agar bisa menangkap gerakan pada film. 

Setelah itu bagaimana cara untuk merekam dan menampilkan gambaran peristiwa dalam gambar 

tersebut. Film mempunyai satu unsur penting dalam tampilannya yaitu gambar. Teknologi 

kamera yang pada awalnya hanya mampu menangkap gambar berkembang terus menerus 

dengan kualitas dan inovasi yang berbeda. Pada tahun 1888, Thomas Edison, mengembangkan 

teknologi kamera dengan fungsi menangkap dan merekam gambar yang bergerak, bukan hanya 

memotret obyek diam. Setelah itu munculah inovasi baru dari Lumiere bersaudara untuk 

menampilkan film pada layar.  



Pada era ini film masih ditampilkan hitam putih tanpa adanya audio. Yang dilakukan untuk 

mendukung audio dalam pemutaran film kala itu adalah adanya pemain music yang langsung 

mengiringi sepanjang pertunjukan film. Sebuah film karya Edwin S. Poter yang berjudul The 

Great Train Robbery menjadi film cerita pertama kalinya, penonton dikejutkan dan merunduk 

ketika adegan perampok menembakan pistol kearah kamera. Tokoh lainnya, Edison dan 

Biograph yang membuat teknologi baru pada kamera dan proyektor. Teknologi ini akan 

menggabungkan paten-paten untuk dibangun kedalam satu bentuk standar gambar yang 

bergerak.  

Produser independen saat itu mulai memindahkan produksi film mereka dari New York ke 

Hollywood, California. Mulai tahun 1915, Hollywood menjadi pusat industry perfilman dunia. 

Di periode tahun 1915 ini juga muncul seorang sutradara film, D. W Griffth dengan kreasi bentuk 

film dan teknis yang lebih inovatif. Film dramanya yang cukup kontroversial dikenal dengan 

judul ‘Brith of Nation’. Disini ia menampilkan produksi luar ruang yang sangat baik khususnya 

dalam adegan pertarungan. Film ini adalah film pertama kali yang berdurasi 90 menit. 

2.3 Sejarah Dan Perkembangan Film Indonesia 

 Di Indonesia, film pertama kali diperkenalkan 5 Desember 1900 di Batavia (Jakarta). 

Pada masa itu film disebut “Gambar Hidup”. Pertunjukan film pertama digelar di Tanah Abang 

dengan tema film dokumenter yang menggambarkan perjalanan Ratu dan Raja Belanda di Den 

Haag. Namun pertunjukan pertama ini kurang sukses karena harga karcisnya dianggap terlalu 

mahal. Sehingga pada 1 Januari 1901, harga karcis dikurangi hingga 75%  untuk merangsang 

minat penonton.  



 Film cerita pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1905 yang diimpor dari 

Amerika. Film-film impor ini berubah judul kedalam bahasa Melayu, dan film cerita impor ini 

cukup laku di Indonesia, dibuktikan dengan jumlah penonton dan bioskop pun meningkat, daya 

tarik tontonan baru ini ternyata sangat mengaggumkan.  

 Film local pertama kali diproduksi pada tahun 1926, dengan judul “Loetoeng Kasaroeng” 

yang diproduksi oleh NV Java Film Company, adalah sebuah film cerita yang masih bisu. Agak 

terlambat memang karena pada tahun tersebut dibelahan dunia yang lain, film- film sudah 

bersuara sudah mulai di produksi. Kemudian perusahaan yang sama memproduksi film kedua 

dengan judul “Eulis Atijh”.  

 Setelah film kedua ini di produksi kemudian muncul perusahaan-perusahaan film lainnya 

seperti Halimun Film Bandung yang membuat Lily van Java dan Central Java Film (Semarang) 

yang memproduksi Setangan Berlumur Darah.  

 Untuk lebih mempopulerkan film Indonesia, Djamaludin Malik mendorong adanya 

Festivaal Film Indonesia (FFI) 1 pada tanggal 30 Maret – 5 April 1955, setelah sebelumnya pada 

30 Agustus 1954 terbentuk PPFI (Persatuan Perusahaan Film Indonesia). Kemudian film “Jam 

Malam” karya Usmar Ismail tampil sebagai film terbaik dalam film festival ini. Film ini 

sekaligus terpilih mewakili Indonesia dalam Festival Film Asia II di Singapura. Film ini juga 

dianggap karya terbaik Umar Ismail. Sebuah film ini juga dianggap karya terbaik Usmar Ismail. 

Sebuah film yang menyampaikan kritik sosial yang sangat tajam mengenai para bekas pejuang 

setelah kemerdekaan  

 Pertengahan tahun 90-an film-film nasional yang tengah menghadapi krisis ekonomi 

harus bersaing keras dengan maraknya sinetron di televisi swasta. Apalagi dengan kehadiran 



Laser Disck, VCD dan DVD yang makin memudahkan masyarakat untuk menikmati film impor. 

Namun disisi lain kehadiran kamera-kamera digital berdampak positif juga dalam dunia 

perfilman Indonesia, karena dengan adanya kamera digital mulailah terbangun komunitas film-

film independen. Film-film yang dibuat diluar aturan buku yang ada. Film-film mulai diproduksi 

dengan spririt militant. Meskipun banyak film yang kelihatan amatir namun terdapat juga film-

film dengan kualitas sinematografi yang baik. Sayangnya film-film independen ini masih belum 

bisa dilihat secara luas dan terbatas hanya di acara-acara tertentu dan di festival film saja.  Baru 

kemudian pada tahun 2009 Film Laskar Pelangi meraih Penghargaan sebagai Film Terbaik se-

Asia Pasifik di Festival Film Asia Pasifik yang diselenggarakan di Taiwan. 

2.4 Genre Film  

Film dikelompokan berdasar genre-nya. Genre dalam film membantu penonton supaya 

lebih mudah memilih film apa yang ingin di tonton berdasarkan spesifikasinya. Panca 

Javandalasta (2001:3) mendefinisikan genre yaitu, dalam film kita akan mengenal istilah 

genre atau untuk mudahnya kita bisa menyebutnya jenis atau bentuk sebuah film berdasarkan 

keseluruhan isi cerita. Pada Film biasanya terdapat lebih dari satu genre, akan tetapi diantara 

banyaknya genre tersebut pasti terdapat salah satu genre yang lebih dominan. Beberapa genre 

film yang beredar di dunia perfilman, dan biasa dinikmati oleh para peminatnya yakni: 

 

1. Action 

2. Adventure 

3. Animation 

4. Biography 

5. Comedy 



6. Crime 

7. Drama 

8. Fantasy 

9. History 

10. Horor 

11. Musical 

12. Mystery 

13. Romance 

14. Sci-Fi 

15. Sport 

16. Thriller 

Genre Komedi  

Film komedi adalah genre film di mana penekanan utama adalah pada humor. Film dalam 

gaya tradisional ini memiliki akhir yang bahagia. Film komedi adalah salah satu genre tertua 

dalam film, beberapa film bisu pertama adalah komedi. Komedi, tidak seperti genre film lainnya, 

menempatkan fokus lebih pada individu bintang, dengan banyak mantan komedian berdiri 

transisi ke industri film karena popularitas mereka. Sementara banyak film komik cerita ringan 

tanpa maksud lain selain untuk menghibur, yang lain mengandung komentar politik atau sosial. 

Tema film ini ada baiknya dibedakan dengan lwakan, sebab dalam lawakan biasanya 

yang berperan adalah pelawak. Film komedi tidak harus dikonkan oleh pelawak, tetapi pemain 

film biasa. Tema film komedi selalu menawarkan sesuatu yang membuat penontonnya 

tersenyum bahkan terbahak-bahak. Biasanya adegan-adegan film komedi juga merupakan satir 

(sindiran) dari suatu kejadian atau fenomena yang sedang terjadi. Dalam konteks ini ada dua 



jenis komedi yaitu slapastick dan situation comedy (sitcom). Slapastick adalah komedi yang 

memperagakan adegan konyol seperti sengaja jatuh atau dilempar kue dan lainnya. Sedangkan 

komedi situasi (sitcom) adalah adegan lucu dari situasi yang dibentuk dalam alur dan irama film.   

Perkataan komedi mempunyai maksud tradisional (teater komedi) dan maksud popular 

(penggunaan melawak dengan hasrat merangsang ketawa dalam pengetahuan umum). Dalam 

pengetahuan umum penggunaan perkataan “komedi” sering kali merujuk pada ciptaan atau 

penyampaian kelakuan atau lakonan yang menggelikan hati. Komedi disini terdiri dari beberapa 

macam yakni  

Drama komedi, atau komedi drama kadang-kadang dikenal sebagai dramedi (singkatan 

dari kata drama dan komedi) adalah sebuah sub genre dalam bentuk kontemporer dari 

tragikomedi, terutama di televisi, yang menggabungkan unsur komedi dan drama. 

Tragikomedi adalah gaya atau bentuk drama yang memadu unsur-unsur antara tragedi 

dan komedi. Artinya, drama tersebut ingin mengungkapkan sebuah persitiwa tragis (sedih) 

namun ditampilkan dalam gaya lucu, atau sebaliknya. Aliran tersebut muncul semenjak zaman 

Romawi Kuno, tampak dalam karya dramawan Plautus dalam prolog berjudul Amphytryon, di 

mana istilah ini dipergunakan untuk pertama kali. Ciri tragikomedi juga tampak dalam masa 

Renaisans dan menemukan bentuk yang semakin jelas, yaitu meliputi karya yang biasanya 

berakhir bukan dengan kesedihan atau kematian, walaupun cenderung mengarah demikian. 

Secara ringkas, drama bergaya tragikomedi berisi kisah-kisah nasib buruk yang menimpa tiba-

tiba, bencana yang tidak terelakkan, dan berakhir dengan kebahagiaan atau happy ending. 

Dramawan Perancis, Shakespeare dalam judul The Merchant of Venice dan Measure or measure 

adalah contoh dari ciri tersebut. Pada abad ke-19, kaum romantik memasukkan unsur 



tragikomedi, yang selanjutnya berpengaruh pada drama modern.Gaya tersebut dianggap tampak 

aneh, membingungkan, dan tak mudah dimengerti, namun terkenal, misalnya tampak dalam 

karya Samuel Beckett berjudul Waiting for Godot (tahun 1953), (Indonesia: Menunggu Godot). 

Tema-tema drama tragikomedi biasanya bicara soal kisah cinta, namun digelayuti hambatan 

tertentu. Tragikomedi yang khas menggunakan tokoh-tokoh bangsawan yang terlibat dalam 

situasi tidak menentu. Setelah penikmat drama dibawa pada situasi yang tak menentu, pada 

akhirnya sampai di ujung cerita yang melegakan karena tokoh utamanya merasakan kebahagiaan. 

Komedi romantis (dalam bahasa Inggris disingkat sebagai Com rom atau romcoms) 

adalah film dengan alur cerita yang riang dan jenaka, berpusat pada kondisi ideal romantis, 

seperti misalnya kisah cinta sejati yang dapat mengatasi berbagai hambatan. Film komedi 

romantis adalah sub-genre film komedi dan film romantis. Contoh film yang termasuk genre ini 

adalah Valentine's Day (2010). Komedi romantis juga dapat digunakan untuk menggambarkan 

beberapa serial televisi. 

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya serta sesuai dengan sinopsis film, karena adanya 

aksi lucu serta kekocakan yang membuat penonton tersenyum bahkan tertawa maka film ini 

termasuk dalam genre film komedi, namun film ini tidak hanya masuk dalam satu jenis genre 

saja. Karena di dalam sinopsis juga diceritakan tentang percintaan serta beberapa masalah sosial 

yang mucul, maka dari itu peneliti menarik kesimpulan bahwa film ini termasuk dalam film 

komedi dan masuk dalam genre Komedi dan drama. Atau biasanya di sebut dnegan drama 

komedi.   

 

 



2.5 Fungsi Film  

Dalam teori komunikasi, menurut Dedy Mulyana (2004), pada hakekatnya film 

merupakan sebuah pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan kepada 

komunikan. Sedangkan makna tidak terdapat pada pesan melainkan pada hasil pembacaan atau 

pemahaman oleh penerima pesan. Dengan demikian, efektifitas film sebagai bentuk komunikasi 

dapat diukur dengan berbagai cara yang berbeda-beda tergantung pada apa tujuan dari proses 

komunikasi itu sendiri. Termasuk bagaimana tanda itu dipersepsi oleh penerima atau interpreter 

sehingga terjadi komunikasi yang efektif. 

Dalam buku ‘Teori Komunikasi Massa’ yang ditulis oleh Denis McQuail pada tahun 

1987. McQuail menuliskan bahwa fungsi dan peran film dalam masyarakat pada konteks 

komunikasi ada empat. Pertama, film sebagai sumber pengetahuan yang menyediakan informasi 

tentang peristiwa dan kondisi masyarakat dari berbagai belahan dunia. Kedua, film sebagai 

sarana sosialisasi dan pewarisan nilai, norma, dan kebudayaan. Artinya, selain sebagai hiburan, 

secara laten film juga berpotensi menularkan nilai-nilai tertentu pada penontonnya. Ketiga, film 

sering kali berpean sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian 

pengembangan dalam bentuk seni dan simbil, melainkan juga dengan pengertian pengemasan 

tata cara, metode, gaya hidup dan norma-norma. Dan yang keempat, film sebagai sarana hiburan 

dan pemenuhan kebutuhan estetikan masyarakat. Menurut UU Perfilman, film mempunyai 6 

fungsi atau peran yakni; (a) fungsi budaya, (b) pendidikan, (c) hiburan, (d) informasi, (e) 

pendorong karya kreatif, dan (f) ekonomi. 

Khalayak menonton film terutama untuk hiburan. Akan tetapi dalam film terkandung 

fungsi informatif, maupun edukatif  bahkan persuasif. Film national dapat digunakan sebagai 



media edukasi untuk pembinaan generasi muda dalam rangka nasional dan pembentukan 

karakter. Fungsi edukasi dapat dicapai apabila film nasional memproduksi film-film sejarah yang 

objektif atau film dokumenter atau film yang diangkat dari kehidupan sehari-hari secara 

berimbang.  

2.6 Efektifitas Film 

Film merupakan suatu media yang mempunyai beberapa keuntungan –keuntungan antara 

lain :  

1. Film sangat baik menjelaskan suatu proses, bila perlu menggunakan “Slow Motion”. 

2. Setiap orang dapat belajar sesuatu dari film, baik yang pandai maupun kurang pandai. 

3. Film dapat menampilkan kembali masa lalu dan mmenyajikan kejadian-kejadian yang 

telah lalu.  

4. Film dapat mengembara dengan lincahnya dari Negara satu kenegara lainnya, horizon 

menjadi sangat lebar dan dunia luas. 

5. Film dapat menyajikan teori-teori ataupun praktek dari yang bersifat umum ke khusus 

dan sebaliknya. 

6. Film dapat mendatangkan seseorang ahli dan memperdengarkan suaranya. 

7. Film dapat menggunakan tehnik-tehnik seperti warna, gerak lambat dan sebagainya 

untuk membuat buti-butir tertentu. 

8. Film dapat mengikat perhatian masyarakat. 

9. Film lebih realistis, dapat diulang-ulang, dihentikan dan sebagainya sesuai dengan 

kebutuhan yang disesuaikan dengan kita, dan hal-hal yang abstrak menjadi jelas.  

10. Film dapat mengatasi keterbatasan indera kita. 

11. Film dapat merangsang atau memotivasi kegiatan anak didik. 



Sebuah film sebaiknyaharus dipilih terlebih dahulu agar sesuai dengan pesan yang 

akan disampaikan, untuk itu harus diadakannya penyeleksi film yang tersedia dan 

lebih dahulu melihatnya untuk mengetahui manfaat-manfaat bagi masyarakat. Ada 

kalanya film tertentu film tersebut diputar dua kali untuk memperhatikan aspek-aspek 

tertentu agar penonton tidak memandang film itu hanya sebagai hiburan semata.  

 

2.7 Representasi Dalam Media Massa  

Tampilan fisik representasi bagaikan sebuah jubah yang menyembunyikan bentuk makna 

sesunggunya yang ada dibaliknya. Oleh karenanya, representasi yang dihadirkan oleh media 

tentang realitas didunia nyata merupakan sebuah pemaknaan lain terhadap makna yang 

sesungguhnya adakalanya hal ini berfungsi untuk membentuk sebuah opini public mengenai 

makna lain sebuah objek yang sebenarnya memiliki arti sebaliknya. Atau memberikan sebuah 

pemaknaan mengenai realitas masa lampau yang kini sulit bagi audiens untuk menangkap makna 

sesungguhnya. Dalam arti yang lebih luas semua komunikasi mengonstruksi representasi. 

Bahkan dalam percakapan sehari-hari pada suatu kelompok, kita juga akan menggunakan dan 

memperkuat gagasan yang telah ada. Setiap satu representasi juga merupakan bagian kompleks 

dari representasi yang lainnya.  

Representasi adalah aktivitas membentuk ilmu pengetahuan yang dimungkinkan kapasitas 

otak untuk dilakukan oleh semua manusia. Lebih jauh Danesi mendefinisikan  representasi 

sebagai penggunaan tanda (gambar, bunyi, dan sebagainya) untuk menghubungkan, 

menggambarkan, memotret atau mereproduksi sesuatu yang dilihat, diindera, dibayangkan atau 

dirasakan dalam bentuk fisik tertentu ( Danesi, 2012:20). 



Burton (2011:31) menjelaskan yang dimaksud dengan representasi secara lebih luas mengacu 

pada penggambaran kelompok-kelompok dan institusi sosial. Representasi berhubungan dengan 

setereotipe, tetapi tidak sekedar menyangkut hal ini. Lebih penting lagi penggambaran itu tidak 

hanya berkenaan dengan tampilan fisik (appearance) dan deskripsi, melainkan juga terkait 

dengan makna (atau nilai) di balik tampilan fisik (Gramsci dalam Burton, 20011: 180). 

Representasi juga berkaitan dengan produksi simbolik pembuatan tanda-tanda dalam kode-

kode dimana kita mencipta makna-makna. Dengan mempelajari representasi kita mempelajari 

pembuatan, konstruksi makna. Karenanya representasi juga berkaitan dnegan penghadiran 

kembali (re-presenting) bukan gagasan asli atau objek fisikal asli, melainkan sebuah representasi 

atau sebuah versi yang dibangun darinya (Burton, 2011:32). Sedangkan dalam teks media, Fair 

lough (1995) dalam Burton menjelaskan representasi dalam teks media boleh dikatakan 

berfungsi secara ideologis sepanjang representasi itu membantu mereproduksi hubungan sosial 

berkenaan dengan dominasi dan eksploitasi.  

Bagaimana media berhubungan dengan representasi dapat kita ketahui melalui dua sudut 

pandang kritis berikut terhadap media : Pertama Determinisme (marxisme) menjelaskan bahwa, 

secara tidak sadar produser mengonstruksi representasi yang makna-maknanya bekerja 

berdasarkan kecenderungan mereka yang mengontrol masyarakat dan kerap kali berlawanan 

dengan kepentingan mereka yang dikontrol dan direpresentasikan. Media mengonstruksi kata-

kata dan gambar yang setidaknya menjadi bagian dari realitas itu. Kedua, Fungsionalisme 

menerangkan bahwa media merefleksikan sikap-sikap public dan memberi audiens apa yang 

mereka inginkan. Jika representasi berubah selama satu periode, makna ini pada dasarnya 

merupakan refleksi dari perubahan sikap public (Burton, 2011:241). 



2.8 Representasi Dalam Sebuah Film  

Karakteristik film sebagai sebuah media massa juga mampu membentuk semacam consensus 

public secara visual (visual public consensus), karena film selalu bertautan dengan nilai yang 

hidup dalam masyarakat dan selera public. Dengan kata lain film merangkum pluralitas nilai 

yang ada dalam masyarakat. 

Film mampu mennagkap gejala-gejala dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang 

kemudian disajikan kembali kepada masyarakat untuk mendapat apresiasi. Sebagai salah satu 

media komunikasi, film mengandung berbagai unsur pesan yang ingin disampaikan oleh 

penciptanya. Stuart Hall dalam buku Pengantar Ilmu komunikasi oleh Jhon Fiske berargumen 

bahwa terdapat hubungan tersembunyi namun menentukan antara struktur pemikiran dan 

perasaan audienc, struktur pengirim pesan penyiaran serta struktur dari institusi penyiaran. 

Keseluruhan saling bergantung dan saling menentukan (Fiske dan Hartley: 2012). 

2.9 Tanda dan Makna. 

Semua model makna memiliki bentuk yang secara luas mirip. Masing-masing 

memperhatikan tiga unsur yang mesti ada dalam setiap studi tentang makna. Ketiga unsur 

itu adalah tanda, acuan tanda dan pengguna tanda. Tanda merupakan sesuatu yang 

bersifat fisik, bisa diresapi indra kita, tanda mengacu pada sesuatu di luar tanda itu 

sendiri; dan bergantung pada pengenalan  oleh penggunanya sehingga bisa disebut tanda. 

(Idi Subandy :61; 2006) 

Pierce menandakan bahwa tanda-tanda berkaitan dengan objek-objek yang 

menyerupainya, keberadaannya memiliki hubungan sebab-akibat dengan tanda-tanda atau 

karena ikatan konvensional dengan tanda-tanda tersebut. Ia menggunakan istilah ikon 



untuk kesamaannya, indeks untuk hubungan sebab- akibat, simbol untuk asosiasi 

konvensional (atau tanda yang telah disepakati). Menurut Pierce, sebuah analisis tentang 

esensi tanda mengarah pada pembuktian bahwa setiap tanda ditentukan oleh objeknya. 

(Sobur:2009) 

2.10 Semiotika   

Kata semiotika berasal dari bahasa yunani, semeion yang berarti “tanda” atau seme, yang 

berarti “penafsir tanda”. Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. 

Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya mencari jalan didunia ini, di tengah-

tengah manusia dan bersama-sama manusia (Sobur, 2009: 15-16)  

Yang menjadi dasar dari semiotika adalah konsep tentang tanda tak hanya bahasa dan 

system semiotika yang tersusun oleh tanda-tanda, melainkan dunia itu sendiri pun sejauh terkait 

dengan pikiran manusia, seluruhnya terdiri atas tanda-tanda, karena jika tidak begitu manusia 

tidak akan bisa menjalin hubungannya dengan realitas (Sobur, 2009:13). Semua yang hadir 

dalam kehidupan manusia dilihat sebagai tanda, yakni sesuatu yang harus kita beri makna. 

Kemudian apakah dimaksud dengan tanda. Jika kita merujuk kepada para strukturalis yang 

berakibat pada Ferdinand de Saussure, mereka melihat tanda sebagai pertemuan antara bentuk 

dan makna atau dengan kata lain sesuatu yang tercitra dalam kognisi  seseorang da nisi yang 

dipahami oleh manusia pemakai tanda, sehingga muncullah istilah signifikan untuk tanda dalam 

bentuk nyata dan signifie dalam segi maknanya.  

Pragmatis pengkiblat Charles Sanders Pierce melihat tanda sebagai sesuatu yang 

mewakili sesuatu. Menariknya sesuatu ini dapat berupa hal-hal yang konkret (dapat diindera) 

yang mewakili sesuatu  yang ada di dalam kognisis manusia setelah melalui proses tertentu. Jadi 



yang diperhatikan  bukanlah struktur sebuah tanda melainkan proses kognitif yang ditangkap 

oleh panca indera. Dalam teorinya, hal konkret pertama yang dilihat disebut representamen atau 

perwakilan dari sesuatu sedangkan apa yang ada dalam kognisi disebut sebagai object. Dalam 

hubungannya, kedua hal ini berlaku proses semiotis atau proses pemaknaan. Dalam proses 

pemaknaan tidak lengkap jika tidak ada interpretant ( proses penafsiran) ketiga hal ini 

menjadikan semiotika bersifat trikotonomis. Sehingga pemaknaan suatu tanda terjadi dalam 

bentuk proses semitis dari yang konkret kedalam kognisi manusia yang hidup bermasyarakat.  

2.11 Kerangka Analisia Semiotik  

Adapun kerangka analisis semiotic yang dilakukan dalam analisis semiotic adalah 

disesuaikan dengan obyek analisanya. Ada beberapa model kerangka analisis semiotic yang 

biasa dan telah dipublikasikan dalam analisis teks, teks berita, surat kabar, film, iklan (media 

cetak dan elektronik), komik-kartun, sastra, lagu dan lain sebagainya (Jhon Fiske:2012) 

Jhon Fiske melakukan analisis pada adegan film dan memaparkan tiga level, yaitu : 

1. Reality : penampilan, pakaian, make up, lingkungan, perilaku, ucapan, gesture, 

ekspresi, ilustrasi suara dan music yang telah di encode secara elektronik oleh 

technical codes.  

2. Representation : kamera, pencahayaan, editing, music, suara, yang ditransmisi 

sebagai conventional representation codes, yang membentuk representasi-representasi 

contoh : narasi, konflik, karakter, dialog, aksi, setting.  

3. Ideology : diorganisasikan ke dalam kesatuan dan penerimaan sosial seperti 

individualisme, patriaki, ras, kelas, matrealisme dan kapitalisme. 

 



2.12 Pengertian Dakwah Islam  

Dakwah Islam merupakan aktualitas imani (telogis) yang dimanifestkan dalam suatu 

system kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara 

teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan bertindak manusia pada 

kehidupannya dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi 

kehidupan dengan menggunakan cara tertentu.  

Secara umum ada dua dari makna dakwah Islam ini yang prtama adalah bahwa dakwah 

diberi pengertian tabligh, penyiaran, penerangan agama. Kedua bahwa dakwah adalah semua 

usaha unuk merealisir ajaran Islam dalam semua segi kehidupan manusia.  

Secara umum eksistensi dakwah Islam senantiasa bersentuhan dan bergelut dengan 

realitas yang mengitarinya. Dalam sejarahnya dakwah islam dengan kenyataannya 

menjumpai dua kemungkinan yaitu dakwah Islam mampu menghasilkan hasil akhir atau 

pengaruh terhadap lingkungan, memberikan dorongan, dan pedoman perubahan dalam 

masyarakat. Yang kedua adalah dakwah Islam dipengaruhi oleh perubahan masyarakat dalam 

arti corak dan pengertiannya. Dakwah islam ini mempunyai kemungkinan bahwa sisitem 

dakwah Islam dapat bersifat statis atau dinamika dengan kadar yang hampir tidak berarti bagi 

kehidupan sosial-budaya.  

Dengan demikian pada hakikatnya sejak Islam lahir sudah ada pemikiran yang sistematis 

tentang apa dan bagaimana seharusnya jalan yang ditempuh dalam mewujudkan nilai-nilai 

islam dalam kenyataan sosial. Disini mengandung makana adanya dua kegiatan yang saling 

berhubungan dan bergantung antara pemikiran tentang dakwah (teori) dan proses 

pembelajaran tentang nilai-nilai Islam dam kenyataan sosial yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga atu penyelenggara dakwah.   



2.13 Pemahaman Pesan  

Menurut Winarni dalam bukunya “Komunikasi Massa Suatu Pengantar” Pesan adalah 

keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan ini mempunyai inti pesan 

(tema) yang sebenarnya menjadi pengarah didalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah 

laku komunikan. Pesan dapat secra panjang lebar mengupas berbagai segi, namun inti pesan dari 

komunikasi akan selalu kepada tujuan akhir komunikasi itu. Pesan juga sebagai wujud nyata 

suatu komunikasi dapat menyampaikan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah karya seni 

seperti dalam sebuah film. Menurut Denis Mc Quail (1989) ada tiga tema pesan dalm perfilman. 

Tema pertama adalah sebagai propaganda (pembauran) pengebangan pesan dengan hiburan 

seperti yang diterapkan dalam drama. Tema kedua adalah unsur ideology yang terselubung dan 

tersirat dalam banyak film hiburan umum. Tema ketiga adalah pemanfaatan film dalam 

pendidikan yang didasari oleh pertimbangan bahwa film memliki kemampuan mengantar pesan 

seacara unik.  

2.14 Basis Teori  

Semiotika Charles Sanders Peirce 

Charles Sanders Pierce adalah seseorang filusuf Amerika yang paling orisinil dan multi 

dimensional. Pierce terkenal dengan teori tandanya di dalam lingkup semiotika Pierce seringkali 

mengulang-ulang bahwa secara umum tanda adalah yang mewakili sesuatu bagi seseorang. Ia 

mengatakan suatu tanda adalah yang mewakili sesuatu bagi seseorang. Ia mengatakan suatu 

tanda tak pernah berupa suatu entitas yang sendirian, tapi memiliki tiga aspek, yakni: tanda, 

objek dan penafsiran (Sobur : 2009) 



Peirce mengemukakan teori segitiga makna atau triangle meaning yang terdiri dari tiga 

elemen utama, yakni tanda (sign), object, dan interpretant. Tanda adalah sesuatu yang berbentuk 

fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk 

(merepresentasikan) hal lain di luar tanda itu sendiri. Tanda menurut Peirce terdiri dari Simbol 

(tanda yang muncul dari kesepakatan), Ikon (tanda yang muncul dari perwakilan fisik) dan 

Indeks (tanda yang muncul dari hubungan sebab-akibat). Sedangkan acuan tanda ini disebut 

objek.Objek atau acuan tanda adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau 

sesuatu yang dirujuk tanda. 

Interpretant atau pengguna tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan 

tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang 

tentang objek yang dirujuk sebuah tanda.Hal yang terpenting dalam proses semiosis adalah 

bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan orang saat 

berkomunikasi. 

 

2.15 Penelitian Terdahulu 

1. Representasi Maskulinitas Dalam Film Fiksi ( Analisis Semiotik Pada Film “ 

Happiness For Salea” Karya Jung Ik-Hwan) oleh Ndaru Wijayanto (09220113) 

Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas 

Muhammadiyah Malang tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis semiotic dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian akan 

menjelaskan tanda yang berkaitan dengan data dan menghubungkannya dengan 

teori Pierce, Jhon Fiske, Roland Barthes dan lainnya. Peneliti membuat deskripsi 



berdasarkan analisa semiotic yang menafsirkan pesan berupa tanda, baik tanda yang 

bersifat verbal dan nonverbal. Tanda itu sendiri banyak terkandung dalam frame 

shot, setting, serta warna dan adegan yang terdapat pada film tersebut. Unit yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah setiap scene yang dijelaskan melalui acting, 

dialog, shot dan music yang menunjukan unsur makna maskulinitas pada wanita 

dan dihubungkan dengan teori, dengan demikian maka dapat diperoleh makna dari 

mitos-mitos dari scene yang dianalisis yang menunjukan maskulinitas pada wanita.  

Hasil dari penelitian ini adalah “peran wanita telah bergeser dari peran tradisional 

menjadi modern. Dari dulunya hanya memiliki peran tradisional untuk melahirkan 

anak dan mengurus rumah tangga, kini wanita memiliki peran sosial dimana dapat 

berkarir dalam berbagai bidang dan didukung dengan pendidikan yang tinggi. 

Seperti dalam film ini pembuat film banyak menyajikan adegan dimana wanita 

yang dapat melakukan apa yang laki-laki lakukan baik dalam hal tindakan dan 

pemikiran. Dalam penelitian ini juga banyak ditemukan symbol-simbol yang 

menguatkan bahwa wanita juga memiliki sifat maskulin, tidak hanya laki-laki saja. 

Symbol yang dapat menjadi acuan berupa sifat pemarah, pemberani, tidak mudah 

menyerah, dan selalu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri.   

 

2. Pesan Dakwah Dalam Film (Analisis Isi Film Negeri 5 Menara Karya Affandi 

Abdul Rachman) oleh Ardian Budikusuma (08220022) Jurusan Ilmu Komunikasi, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang tahun 

2014.   



Penelitian ini menggunakan analisis isi dengan pendekatan deskriptif kuntitatif, 

Teknik pengumpulan data di peroleh melalui data primer dan skunder. Data yang 

diperoleh di analisis dengan menggunakan teknik analisis distribusi frekuensi. Unit 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah setiap scene yang dijelaskan melalui 

acting dan dialog yang menunjukkan unsur pesan dakwah yang sesuai dengan 

kategori yang telah ditentukan dalam film Negeri 5 Menara Dengan demikian maka 

dapat diperoleh jumlah frekuensi kemunculan scene yang menunjukan pesan 

dakwah.  Hasil dari penelitian ini ditemukan total kemunculan frekuensi sebanyak 

42 scene di film Negeri 5 Menara. Kategori Aqidah memiliki frekuensi kemunculan 

sebebsar 11 kali (26,19%), kategori Syariah memiliki frekuensi kemunculan 

sebebsar 9 kali (21,42%), kategori Moral/Akhlaq memiliki frekuensi kemunculan 

sebesar 22 kali (52,38%). Hasil dari penelitian terbesar adalah film Negeri 5 

Menara ini di dominasi oleh kategori Moral/Akhlak. Hal ini menunjukkan bahwa 

film ini merupakan karya film yang berusaha mentransformasikan nilai-nilai agama 

Islam yang berkaitan dnegan moral atau akhlak seseorang seperti Birrul Walidain 

yang merupakan indicator dengan kemunculan terbanyak dengan 7 kali kemunculan 

menandakan film ini mengajarkan bagaimana seseorang anak harus berbakti kepada 

orang tua, tidak boleh membantah dan menyakiti perasaan orang tua.  

 

3. Konstruksi Persahabatan Dalam Film “Tentang Dia” (Analisis Semiotik terhadap 

Film “Tentang Dia” karya Rudi Soedjarwo) oleh Linda Yusmia (00220284) Jurusan 

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Muhammadiyah Malang.  Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 



menggunakan semiotik dengan menggunakan pendekatan elemen makna milik 

Pierce yang meliputi Ikon, Indeks, Simbol, dan juga pendekatan signifikansi milik 

barthes yang memaknai sebuah tanda dalam dua pendekatan yaitu denotative serta 

konotatif. 

Hasil dari penelitian ini adalah Konstruksi persahabatan yang digambarkan dalam 

film ini lebih banyak digambarkan dalam bentuk symbol dan indeks. Hal ini dapat 

terlihat dalam visual film “Tentang Dia” yang menampilkan makna pershabatan, 

dalam film karya Rudi Soedjarwo ini. Gambaran tentang makna pershabatan lebih 

banyak ditampilkan dalam bentuk gerakan tubuh/gesture, postur, kontak mata dan 

juga posisi tubuh. Selain itu juga dari dialog yang dijadikan kiasan dalam 

mengutarakan akan makna pershabatan. Film ini menampilkan pula karakter-

karakter tokoh yang bertolak belakang dlaam suatu kelompok  berbeda.  

Dengan pendekatan Pierce konstruksi persahabatan lebih banyak ditampilkan 

dengan menggunakan symbol, indeks dan ikon serta perlambangan yang bersifat 

sitagmatik dan paradimatik. Bentuk tanda yang memiliki hubungan sintagmatik 

adalah dari latar peristiwa yang berlangsung dalam film, hal ini makna persahabatan 

ada karena adanya ikatan emosional untuk saling melindungi, melengkapi 

perhatian, terbuka menghargai dan juga kebersamaan dengan intens.  

 

 

 

 

 



2.16 Fokus Penelitian  

 Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian merupakan Representasi Dakwah 

Islam Dalam Film Komedi adalah mewakili pesan agama yang disampaikan oleh seseorang 

untuk mengajak orang lain beriman dan taat kepada Allah SWT sesuai aqidah dan syariat agama 

yang diwahyukan Allah SWT dan dibentuk menjadi karya seni audio visual yang menjadi 

hiburan dan pembelajaran yang ditampilkan dalam proyeksi elektronik.  

 Berkaitan dengan film yang lekat dengan makna dan tanda maka yang menjadi perhatian 

peneliti disini adalah segi semiotiknya. Dimana dengan semiotika ini akan sangat membantu 

peneliti dalam menelaah arti kedalaman suatu bentuk komunikasi dan mengungkapkan makna 

yang ada didalamnya. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori semiotic yang dikemukakan 

Charles Sanders Pierce. Dimana setiap tanda mewakili adanya pesan agama akan dimaknai 

melalui 3 aspek yakni simbol (tanda yang muncul dari kesepakatan), Ikon (tanda yang muncul 

dari perwakilan fisik) dan Indeks (tanda yang muncul dari hubungan sebab-akibat).  

 Demi kelancaran penelitian, peneliti juga telah menentukan kriteria untuk pengumpulan 

data berupa indikasi scene yang masuk dalam kriteria penelitian diantaranya adalah : 

1. Menampilkan adegan yang mengandung unsur penyampaian pesan agama islam yang 

sesuai dengan syariat dan aqidah.   

2. Menampilkan adegan yang menunjukan perjuangan tokoh dalam belajar agama islam.  

3. Menampilkan perubahan dan progress terhadap sikap antar tokoh setelah adanya 

penyampaian pesan agama islam. 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Metodologi adalah proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati 

problem dan mencari jawaban. Dengan kata lain metodologi adalah suatu pendekatan umum 

yang mengkaji topik penelitian. Seperti juga teori metodologi diukur berdasarkan 

kemanfaatannya, dan tidak bisa dinilai apakah suatu metode benar atau salah. Untuk menjelaskan 

hasil penelitian secara benar, tidak cukup dengan hanya melihat apa yang telah ditemukan oleh 

peneliti, tetapi juga bagaimana peneliti sampai pada temuannya berdasarkan kelebihan dan 

keterbatasan metode yang digunakannya, semisal kualitatif atau kuantitatif, haruslah sesuai 

dengan kerangka teoritis yang telah diasumsikan (Mulyana, 2012: 145-146).  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif karena penelitian kualitatif ini 

sesuai dalam memahami makna yang mendasari tingkah laku partisipan untuk mendeskripsikan 

fenomena guna melahirkan sesuai teori, untuk memahami keadaan yang terbatas jumlahnya 

dengan focus yang mendalam dan rinci, menghendaki terfokus pada interaksi manusia dan 

proses-proses yang digunakan.  

 Dalam penelitian ini peneliti dapat membuat interpretasi dalam mendeskripsikan atau 

menggambarkan makna-makna yang ada dalam obyek yang diteliti. Konsekuensi logis yang 

harus dilakukan peneliti ini yaitu dnegan melakukan pendektaan dengan dasar penafsiran atau 

interpretative berdasar konteks atau latar belakang sosial ketika tanda-tanda dipergunakan. 

 



   

3.1 Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan 

proses penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur 

analisis statistic atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif didasarkan pada 

upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, 

gambaran holistic dan rumit. Menurut Jane Richic dalam Moleong 2007 : 6, penelitian 

kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan prespektifnya didalam dunia 

perilaku, dari segi konsep, perilaku, presepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. 

Dengan penelitian kualitatif, peneliti ingin mengetahui bagaimana representasi dakwah 

Islam dalam film komedi. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memeperoleh 

pemahaman yang menyeluruh dan utuh tentang fenomena atau realitas yang di teliti (M. 

Idrus : 26). 

 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian   

  Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif Interpretif melihat fakta sebagai 

sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam 

memahami makna sosial. Interpretif melihat fakta sebagai hal yang cair (tidak kaku) yang 

melekat pada sistem makna dalam pendekatan interpretatif. Fakta-fakta tidaklah imparsial, 

objektif dan netral. Fakta merupakan tindakan yang spesifik dan kontekstual yang 

beragantung pada pemaknaan sebagian orang dalam situasi sosial. Interpretif menyatakan 



situasi sosial mengandung ambiguisitas yang besar. Perilaku dan pernyataan dapat memiliki 

makna yang banyak dan dapat dinterpretasikan dengan berbagai cara. (Neuman, 2013) 

 Dengan menggunakan tipe penelitian interpretatif, peneliti ingin menelusuri secara 

mendalam dengan sistematis, faktual, dan akurat mengenai Representasi Dakwah Islam yang 

digambarkan dalam sebuah media film dengan menggunakan analisis semiotika.  

 Sedangkan dasar penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian Semiotik Charles 

Sanders Pierce.  

 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini adalah film Wa’alaikumusallam yang berdurasi 106 menit. 

Penelitian ini meneliti scene yang terdapat dalam film. Namun hanya scene yang dianggap 

mewakili pemunculan adanya tanda-tanda baik audio maupun visual yang dapat dimaknai dan 

menggambarkan kehidupan tokoh dalam film ini. Adapun kriteria dari elemen-elemen yang 

dianggap mewakili representasi dakwah islam oleh peneliti disini adalah keseluruhan scene 

yang didalamnya menampilkan dakwah islam tersebut.  

3.4 Sumber Data    

 

Data Primer :  Sumber data yang di gunakan oleh peneliti adalah data berupa DVD 

Original film Waalaikumusallam dan internet ( YouTube). 

  

Data Skunder : Berupa buku-buku ataupun literature-literatur yang berhubungan dengan 

film ini.  

 



 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya, peneliti menggunakan pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Dokumentasi  

Dokumentasi sebagai aktivitas, dimaksudkan dengan peneliti mencari, menonton dan 

menyimak rangkaian cerita yang dikemas dalam film Wa’alaikumussalam Paris.  

1. Menentukan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Tujuan pada penelitian ini 

adalah untuk menemukan representasi Dakwah Islam dalam film komedi. 

2. Mencari waktu atau durasi yang menggambarkan adegan atau scene yang 

menjadi fokus penelitian dalam film Wa’alaikumussalam Paris. 

3. Menemukan dan menentukan perilaku tokoh atau adegan-adegan yang 

merepresentasikan Dakwah Islam dalam film.  

 

2. Studi Pustaka  

Teknik yang digunakan untuk melengkapi data primer, yaitu data yang berupa 

catatan-catatan, dokumen dan arsip tertulis dari media massa maupun buku-buku 

yang berhubungan dengan penelitian.  

 

 

 

 



3.6 Teknik dan Analisa Data  

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data semiotik dari konsep Charles Sanders 

Pierce di dalam konsep Pierce makna yang akan di temukan didalam film hendaknya 

dikelompokkan sesuai dengan jenisnya masing-masing, yang kemudian dianalisa dengan 

memperhatikan elemen-elemen makna yaitu ikon, indeks dan symbol.  

1. Ikon : sebuah tanda (sign) bersifat ikonik bila ada unsur kemiripan wujud antara tanda 

dan sesuatu yang direpresentasikannya. Ikon melukiskan tanda yang dalam beberapa hal 

menyerupai atau mirip dengan obyeknya atau terlihat seperti obyeknya dan atau 

terdengar seperti obyeknya.  

2. Indeks : tanda yang melaksanakan fungsi sebagai penanda yang mengisyaratkan 

pertandanya.  

3. Symbol : tanda yang melaksanakan fungsi sebgaai pertanda yang secara konvensional 

sudah terbentuk dalam masyarakat.  

 

Model triangle meaning Pierce. 

  

Sumber : Jhon Fiske, Introduction to Communication Studies, 1990, hlm 42.  



 Dengan model triangle meaning Pierce, maka langkah-langkah yang akan dilakukan 

peneliti adalah :  

1. Mengidentifikasikan tanda-tanda representasi dakwah Islam yang terdapat dalam film 

Wa’alaikumussalam Paris, serta membagi scene yang ada untuk dijadikan bahan 

penelitian.  

2. Mengintrepretasikan satu persatu tanda-tanda yang telah di identifikasi.   

3. Memaknai secara keseluruhan dari beberapa scene yang ada didalam film 

Wa’alaikumussalam Paris. 

4. Menarik kesimpulan, yang merupakan hasil dari identifikasi bagaimanakah representasi 

Dakwah islam dalam Film tersebut.  

 Penelitian ini berusaha untuk menelaah tanda-tanda bagaimana representasi Dakwah 

Islam dalam film komedi melalui scene-scene atau dengan adegan-adegan yang diperankan 

oleh tokoh dalam film ini. Setelah kerja analisis dilakukan, maka dapat diketahui makna 

tanda yang menggambarkan Representasi Dakwah Islam dalam Film komedi yang sesuai 

dengan rumusan masalah yang ada dan untuk selanjutnya data akan disajikan dan 

dideskripsikan secara kualitatif.  

 Contoh Table Kerja Analisis  

Scene Verbal Non verbal 

Dialog Teks Narasi/ 

VO 

Setting Wardrobe Acting Treatment 

        



        

 

 

Keterangan :  

Scene  : Rangkaian shot dalam suatu ruangan atau waktu yang punya kesamaan 

gagasan.  

Dialog : yang berisikan kata-kata. Berfungsi untuk menjelaskan tentang suatu 

kejadian/ peristiwa, penjelasan tentang tokoh, penyampaian informasi dan lain-

lain sebagainya dimana penggunaanya sesuai kebutuhan. Adapun bentuk prolog 

dan monolog termasuk sub bagian dari dialog. 

Teks : sesuatu yang tertulis yang dapat memberi penjelasan tentang sesuatu. 

Narasi/ VO : suara seseorang yang menjelaskan jalan cerita. 

Setting : Tempat atau lokasi untuk mengambil sebuah visual dalam film  

Wardrobe : adalah busana atau pakaian yang dikenakan oleh para tokoh dalam 

film tersebut.  

Acting : adegan yang diperagakan oleh tokoh dalam film.  

Treatment : berisi tentang lighting, sound efek. 

 

 



 

 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN 

 

4.1  Deskripsi Film  

 4.1.1 Filmografi Wa’alakumusallam Paris 

  

Judul Film   : Wa’alaikumusallam Paris  

  Tahun Produksi   : 2015 

  Durasi    : 106 menit 

  Produser Eksekutif   : Yoen K 

  Sutradara   : Benni Setiawan  

  Produser   : -  Ody Mulya Hidayat  



        - Sudiadi Chang  

        - Yoen K 

  Penulis Skenario  :  Benni Setiawan  

  Pengarah Fotografi  : Yoen K 

  Penyunting   :  Ryan Purwoko  

  Make up dan Visual Effect Artist :  - Dicky Etto 

- Aldie Harra   

  Music    : -  Joseph S Djafar 

- Abdul Malik Deva  

- Adityawan Susanto 

  Penata artistic   :  Ibanez Nasution  

  Distributor   : Maxima Pictures 

  Pemutaran Perdana  : 16 Maret 2016 

  Pemain   :  - Velove Vexia sebagai Itje  

- Nino Fernandez sebagai Clement  

- Tanta Ginting sebagai Dadang  

- Boris Bokir sebagai Yayat  

- Luthya Sury sebagai Ine  

- Joe P Project sebagai Pak Engkos  



- Lydia Kandou sebagai Bu engkos  

- Astrid Roos sebagai Camille  

Penghargaan   :   

- Nominasi Pemeran Utama Pria Terpuji dalam Festival Film Bandung 2016 (Nino 

Fernandez) 

- Nominasi Pemeran Pembantu Pria terpuji dalam Festival Film Bandung 2016 (Boris 

Bokir)  

- Pemeran Utama Pria Terfavorit dalam Indonesian Movie Actors Awards 2017 

 ( Nino Fernandez) 

- Pememnang nominasi pasangan terbaik dalam Indonesian Movie Actors Awards 2017  

( Nino Fernandez & Velove Vexia) 

4.2 SEKILAS TENTANG PENULIS  

Awal karier Benni Setiawan adalah aktor, ia membintangi beberapa film dan 

akhirnya memilih untuk berkarier belakang layar. Menjadi sutradara sudah menjadi 

impian Benni sejak SMA, hobinya menonton film dan mengamatinya, dan juga menulis 

dan membaca buku. Setelah lulus SMA ia memutuskan untuk melanjutkan kuliah di IKJ 

(Institut Kesenian Jakarta).  

Pada tahun 1980-an kolektor barang antik ini  membintangi serial tv yang 

berjudul Keluarga Rahmat. Dari situlah Benni mulai memasuki dunia film. Sekarang 

sudah banyak sekali film yang ia buat, mulai dari skenario sampai disutradarai benni 



Setiawan. Karier Benni sebagai sutradara bisa dibilang sangat melesat. Di film ketiganya, 

suami R. Widayanti ini sudah mendapatkan penghargaan tertinggi di dunia perfilman 

Indonesia, yaitu Piala Citra untuk film 3 Hati Dua Dunia, Satu Cinta . Tak tanggung-

tanggung, film besutannya menerima 7 Piala Citra untuk kategori Film Terbaik. 

 

Filmografi: 

Sepatu Dahlan (2014) 
Sebagai Director 

Sepatu Dahlan (2014) Sebagai Scriptwriter 

Cahaya Kecil (2013) Sebagai Director 

Bangun Lagi Dong Lupus (2013) Sebagai Director 

Madre (2013) Sebagai Scriptwriter 

Bangun Lagi Dong Lupus (2013) Sebagai Scriptwriter 

Cahaya Kecil (2013) Sebagai Scriptwriter 

Laskar Pelangi 2: Edensor (2013) Sebagai Scriptwriter 

Laskar Pelangi 2: Edensor (2013) Sebagai Director 

Madre (2013) Sebagai Director 

http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=26c753ae4bce
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http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=fb7a06201e96
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Aku Ingin Jadi Presiden (2012) Sebagai Director 

Aku Ingin Jadi Presiden (2012) Sebagai Scriptwriter 

Kejarlah Jodoh Kau Kutangkap (2011) Sebagai Scriptwriter 

Masih Bukan Cinta Biasa (2011) Sebagai Director 

Masih Bukan Cinta Biasa (2011) Sebagai Scriptwriter 

3 Hati Dua Dunia, Satu Cinta (2010) Sebagai Scriptwriter 

Cinta 2 Hati (2010) Sebagai Director 

Cinta 2 Hati (2010) Sebagai Scriptwriter 

3 Hati Dua Dunia, Satu Cinta (2010) Sebagai Director 

Selendang Rocker (2009) Sebagai Scriptwriter 

Bukan Cinta Biasa (2009) Sebagai Director 

Bukan Cinta Biasa (2009) Sebagai Scriptwriter 
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Prestasi 

 

Festival 

Kota, 

Negara 
Tahun Judul film Penghargaan 

Hasil  

Festival Film 

Bandung 

Bandung, 

Indonesia 

2011 3 Hati Dua 

Dunia, .. 

Sutradara Terpuji Nominasi 

Festival Film 

Bandung 

Bandung, 

Indonesia 

2011 3 Hati Dua 

Dunia, .. 

Penulis Skenario Terpuji Nominasi 

Festival Film 

Indonesia 

Jakarta, 

Indonesia 

2010 3 Hati Dua 

Dunia, .. 

Sutradara Terbaik (Piala Citra) Menang 

Festival Film 

Indonesia 

Jakarta, 

Indonesia 

2010 3 Hati Dua 

Dunia, .. 

Best Adaptation Screenplay (Citra 

Award)Penulis Skenario Cerita Adaptasi 

Terbaik (Piala Citra) 

Menang 

Festival Film 

Indonesia 

Jakarta, 

Indonesia 

2011 Masih 

Bukan 

Cinta .. 

Sutradara Terbaik (Piala Citra) Nominasi 

Festival Film 

Indonesia 

Jakarta, 

Indonesia 

2011 Masih 

Bukan 

Skenario Terbaik (Piala Citra) Menang 
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Cinta .. 

      

Festival Film 

Indonesia 

Jakarta, 

Indonesia 

2011 Masih 

Bukan 

Cinta .. 

Skenario Asli Terbaik (Piala Citra) Nominasi 

Indonesian 

Movie Awards 

Jakarta, 

Indonesia 

2012 Masih 

Bukan 

Cinta .. 

Film Terfavorit (Piala Layar Emas) Nominasi 

Festival Film 

Bandung 

Bandung, 

Indonesia 

2013 Madre Sutradara Terpuji Nominasi 

Festival Film 

Bandung 

Bandung, 

Indonesia 

2013 Madre Penulis Skenario Terpuji 
 

 

4.3 SEKILAS TENTANG MAXIMA PICTURE  

Maxima Pictures adalah sebuah rumah produksi film yang didirikan pada 9 

Desember 2004 oleh Ody Mulya Hidayat dan Yoen K. Maxima International atau lebih 

dikenal Maxima Pictures, baik secara sendiri maupun dengan rumah produksi lain, telah 

menghasilkan lebih dari 20 film sejak film perdananya, Cinta Pertama bekerjasama 

dengan Rapi Films. Film ini menjadi tonggak awal perjalanan Maxima Pictures. 
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Maxima pernah terjun ke pertelevisian melalui produksi FTV yang sempat tayang 

di SCTV tahun 2007. Hingga Saat ini, Maxima International bagian dari Falcon Pictures 

mempunyai anak rumah produksi seperti Movie Eight (8), MMA Production (Luntang-

Lantung), dan Unlimited Productions.  

Film yang telah di produksi maxima picture 

 

Tahun Film Sutradara 

2006 Cinta Pertama Nayato Fio Nuala 

2007 

Lewat Tengah Malam Koya Pagayo 

Bukan Bintang Biasa Lasja Fauzia Susatyo 

The Butterfly Nayato Fio Nuala 

2008 

Tali Pocong Perawan Arie Azis 

Ada Kamu, Aku Ada Rizal Mantovani 

Sumpah Pocong Di Sekolah Awi Suryadi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Cinta_Pertama_(film_2006)
https://id.wikipedia.org/wiki/Nayato_Fio_Nuala
https://id.wikipedia.org/wiki/Lewat_Tengah_Malam
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https://id.wikipedia.org/wiki/The_Butterfly_(film_2007)
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Tiren: Mati Kemaren Emil G. Hampp 

Tulalit Saptadjie 

Ku Tunggu Jandamu Findo Purwono HW 

2009 

Setan Budeg Findo Purwono HW 

Mati Suri Rizal Mantovani 

Susuk Pocong Findo Purwono HW dan Saptadjie 

Paku Kuntilanak Findo Purwono HW 

Maling Kutang Rako Prijanto 

Air Terjun Pengantin Rizal Mantovani 

Suster Keramas  Helfi Kardit 

2010 Arisan Brondong Helfi Kardit 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tiren:_Mati_Kemaren
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https://id.wikipedia.org/wiki/Findo_Purwono_HW
https://id.wikipedia.org/wiki/Saptadjie
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Tiran: Mati di Ranjang Arie Azis 

Menculik Miyabi Findo Purwono HW 

Pocong Keliling Viva Westi 

Lihat Boleh, Pegang Jangan Findo Purwono HW 

Hantu Tanah Kusir  Findo Purwono HW 

2011 

Jenglot Pantai Selatan Rizal Mantovani 

Suster Keramas 2  Findo Purwono HW 

Pupus Rizal Mantovani 

Poconggg Juga Pocong Chiska Doppert 

2012 

Bila Chiska Doppert 

Nenek Gayung Nuri Dahlia 
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Kakek Cangkul Nuri Dahlia 

Mama Minta Pulsa Nuri Dahlia 

Brandal-Brandal Ciliwung Guntur Soeharjanto 

Tali Pocong Perawan 2 Volkan Maida 

2013 

Air Terjun Pengantin Phuket Rizal Mantovani 

Tampan Tailor  Guntur Soeharjanto 

Kembalinya Nenek Gayung Shakuntala 

Refrain Fajar Nugros 

Crazy Love (film) Guntur Soeharjanto 

Eyang Kubur Findo Purwono HW 

99 Cahaya di Langit Eropa Guntur Soeharjanto 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kakek_Cangkul
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2014 

99 Cahaya di Langit Eropa Part 2 Guntur Soeharjanto 

Luntang Lantung Fajar Nugros 

Viva JKT48 Awi Suryadi 

Runaway Guntur Soeharjanto 

Assalamualaikum Beijing Guntur Soeharjanto 

2015 

Kampung Zombie  Billy Christian 

LDR  Guntur Soeharjanto 

Where is My Romeo Guntur Soeharjanto 

Bulan Terbelah di Langit Amerika Rizal Mantovani 

2016 

Wa'alaikumsalam Paris Benny Setiawan 

Sabtu Bersama Bapak Fajar Bustomi 
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Winter in Tokyo Fajar Bustomi 

Bulan Terbelah di Langit Amerika 2 Rizal Mantovani 

 

4.4 Penokohan Dalam Film 

1.  Nino Fernandez sebagai Clement : tokoh ini memiliki background 

pekerjaan sebagai petani anggur. Ia berasal dari selatan kota Paris yang bernama 

Bordeux, ia seorang mualaf yang rela berkorban demi sang istri yang dicintainya, ia 

berkarkter halus, penyabar, pemaaf, bertanggung jawab dan penuh semangat untuk 

belajar. Dalam pernikahannya dengan seorang muslim Clement yang sangat mencintai 

istrinya juga mencintai agamanya yang baru dan ia senantiasa belajar agama namun sang 

istri yang lebih lama mengerti Islam tidak bisa mengajarinya apa-apa.   

 

2.  Velove Vexia sebagai Itje : tokoh wanita yang menyukai makanan 

khas Indonesia seperti Jengkol, sambal terasi dan nasi uduk ini berkarakter terbalik 

dengan lawan mainnya. Itje berkarakter keras, pemarah, pemberontak dan penuh dengan 

emosional. Wanita yang tidak bisa lepas dari gadget, sosialmedia dan internet ini 

https://id.wikipedia.org/wiki/Winter_in_Tokyo
https://id.wikipedia.org/wiki/Bulan_Terbelah_di_Langit_Amerika
https://id.wikipedia.org/wiki/Rizal_Mantovani


berharap setelah ia menikah dnegan pria bule hidupnya akan jauh lebih baik, namun 

kenyataan yang diinginkan itje jauh dari kenyataan. Itje hidup di desa terpencil dan setiap 

hari itje selalu protes kepada suaminya untuk dibawa shopping ke Paris dan selfie di Paris 

untuk di pamerkan kepada orang-orang di kampungnya (Bojong)  

 

 

3.   Luthya Sury sebagai Ine : Ine merupakan adik dari Itje, Ine 

berkarakter terbalik dari sang kakak Ine mempunyai karakter lembut, penurut, dan sabar. 

Dalam film ini ine diceritakan menyukai lelaki yang berprofesi sebagai penjual batu akik, 

namun cinta keduanya di tolak oleh kedua orang tua Ine namun pada akhirnya mereka 

berhasil meyakinkan kedua orang tua Ine dan bisa menikah.  

   

4.  Tanta Ginting sebagai Dadang :  Pria yang berprofesi sebagai 

tour guide di bandung jatuh cinta kepada turis yang datang yang menyewa dia sebagai 

tour guidenya, dan akhirnya ia dibawa ke Paris oleh wanita tersebut. Namun saat berada 

di Paris Dadang malah melakukan kesalahan dengan mencuri uang wanita tersebut dan 

pergi bersama wanita lain  dan akhirnya dadang mencari pekerjaan untuk bertahan hidup 

yakni menjadi pemetik anggur di kebun suami Itje, disitu lah Itje dan Dadang 



dipertemukan. Dadang mempunyai sifat baik, ramah, namun ia suka menghasut. Saat ia 

berbohong menjadi ustad untuk mengajari clement mengaji dan sholat ia merasa 

dibohongi juga, karena ia merasa selama ini ia tidak melakukan sholat dan mengaji secara 

benar. Dan akhirnya sandiwara itu pun di akhiri oleh dadang dengan meninggalkan desa 

tersebut.  

 

 

5.  Boris Bokir sebagai Yayat : seorang pemuda yang menyukai adik Itje 

yang bernama Ine namun cinta keduanya ditolak oleh orang tua Ine, pemuda ini 

mempunyai background pekerjaan sebagai penjual batu akik, yayat berkarakter baik, 

tidak pantang menyerah, dan ramah. Dalam film ini diceritakan yayat yang awalnaya 

penjual batu akik biasa dan sering direndahkan oleh kedua orang tua ini akhirnya bisa 

membawa ine ke Paris untuk menemaninya bekerja sekaligus jalan-jalan dan mencari 

kakaknya yang jarang memberi kabar ke keluarganya.  

 

6.  Joe P Project sebagai Pak Engkos : Bapak ini adalah bapak dari Itje 

dan Ine, bapak ini mempunyai karakter keras, tegas kepada anaknya. Pak Engkos sangat 

saying kepada anak-anaknya sehingga ia ingin hidup anaknya jauh lebih baik daripada 



hidupnya. Namun Pak Engkos suka memamerkan kehidupan anak pertamanya yang 

menikah dengan pria bule dan tinggal di Paris.  

 

   

7.  Lidya Kandou sebagai Bu Engkos : Istri dari Pak Engkos ini 

tidak jauh sifatnya dari sang suami, ia juga mempunyai sifat yang suka memamerkan 

segala seusuatu yang dialami anaknya yang pertama, namun  hingga akhirnya keluarga 

pun mengetahui kenyataan bahwa yang mereka bayangkan adalah salah, akhirnya 

semenjak itu mereka tidak pernah memamerkan kehidupan itje lagi. Bu engkos memiliki 

watak penyayang, perhatian, namun wataknya keras dan suka cek-cok dengan suaminya.  

  

8.  Astrid Roos sebagai Camille : wanita asal Paris ini adalah mantan pacar 

Clement, ia meninggalkan clement demi laki-laki lain namun setelah clement menikah ia 

berharap clement bisa kembali kepadanya dengan cara yang licik ia berhasil membuat 

rumah tangga Itje dan clement berantakan, namun pada akhirnya ia menyadari clement 

hanya mencintai Itje dan akhirnya ia meminta maaf kepada Itje dan mengembalikan 

Clement kepada Itje. Camille mempunyai watak yang licik, emosional.  

 



4.4 Sinopsis Film  

  Itje, gadis asal Bojong. Berharap hidupnya berubah drastis setelah menikah 

dengan pria Perancis yang bernama Clement. Begitu juga orang tua Itje yang selalu pamer pada 

tetangganya kalu Itje menikah dengan orang kaya da akan tinggal di Paris. Tapi apa yang 

diharapkan, jauh dari kenyataan Itje dibawa kesbuah desa terpencil di selatan kota Bordeaux, di 

perkebunan anggur dan tinggal dirumah yang dikelilingi hutan dan jauh dari mana-mana.  

 Itje kecewa dan protes kepada sang suaminya. Malapetaka lain disana tak ada internet 

dan telepon. Itje yang tak bisa lepas dari gadget, sosial media, jadi tersiksa. Setiap hari Itje 

marah-marah dan meminta Emen membawanya ke Paris untuk shooping dan selfie ditempat 

wisata.  

 Karena cinta, Clement berjanji akan membawa Itje ke Paris setelah musim panen anggur. 

Saat musim panen akan tiba datang Dadang, orang Indonesia yang akan bekerja sebagai pemetik 

anggur dikebun milik suami Itje. Kehadiran Dadang membuat Itje senang karena ada teman 

ngobrol.Itje juga memnita Dadang untuk mengajari suaminya yang mualaf sholat dan mengaji. 

Tetapi kehadiran Dadang dan Cmille mantan pacar Clement membuat rumah tangga Clement 

dan Itje mendapat masalah. Akhirnya Itje memutuskan untuk pergi meninggalkan suaminya ke 

Paris ikut bersama Dadang, namun setlah sampai di Paris Itje tidak menemukan kebahagiaan 

disana. Bahkan setibanya Itje dan Dadang di Paris mereka sudah mendapatkan masalah yakni 

dompet beserta isinya yang mereka bawa hilang diambil orang tanpa mereka sadar. Tidak 

berhenti disitu saja, setelah seharian mereka di Paris akhirnya Dadang ditahan oleh mantan 

kekasih Dadang, dan akhirnya Itje hanya seorang diri di Paris tanpa ada yang mendampingi. 

Setelah berkeliling Itje tidak sengaja bertemu dengan sang adik Ine, yang sedang menemani 



suaminya bekerja. Setelah mereka berbincang akhirnya Ine membantu sang kakak untuk kembali 

kepada suaminya  (Clement). Sesampainya di Bordeux Clement dan Itje akhirnya kembali 

bahkan mantan kekasih Clement meminta maaf kepada Itje karena telah melakukan kesalahan 

kepadanya. Dan mengatakan kepada Itje bahwa Clement hanya mencintai Itje dan tidak 

mencintainya lagi. Ayah clement pun juga merestui hubungan mereka. Akhir cerita di buat 

menjadi Happy Ending karena kebahagiaan Itje dan Clement bisa bersatu tanpa ada 

permasalahan lagi dan akhirnya mereka menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah.   

  

4.5  Konstruksi Representasi Dakwah Islam Dalam Film Komedi Wa’alaikumusallam 

Paris  

 Film Wa’alaikumusallam Paris ini mengambil latar belakang cerita tentang seorang 

mualaf yang rela berkorban dan rela berpindah agama demi wanita yang dicintainya. Tidak 

hanya menonjolkan drama dan romantisme dalam film ini juga disisipkan cerita komedi serta 

beberapa dakwah islam yang membuat film ini tidak monotone.  

 Film ini di mulai dari aksi kocak serta menegangkan oleh clement yang akan dikhitan 

oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya serta diikuti dengan perayaan oleh warga yang berupa 

tradisi sunda. Dan akhirnya setelah menjalani serangkaian ritual untuk menjadi mualaf clement 

berhasil menikahi wanita yang dicintainya, disini lah cerita film Wa’alaikumusallam Paris 

dimulai dan didalamnya telah ada beberapa scene yang menunjukkan pertanda bahwa tokoh telah 

merepresentasikan dakwah Islam. Setelah dengan bangganya Itje berhasil menikah dengan bule 

kaya asal Paris ia berharap kehidupannya lebih baik, dan bisa berbelanja barang-barang mewah 

diluar negeri. Namun harapan hanya lah harapan, semuanya tidak sesaui dengan harapan Itje, ia 



dibawa suaminya tinggal didesa terpencil dimana jauh dari kota serta jaringan telepon dan 

internet. Angan-angan Itje untuk memandangi keidahan paris seketika musnah ketika ia 

mendapati bahwa suaminya hanya petani anggur didesanya. Pernikahan mereka diuji ketika Itje 

terus menerus mengungkapkan kekecewaannya sedangkan Clement yang notabene seorang 

mualaf berusaha keras untuk menjadi suami yang baik yang sesuai ajaran Islam. 

 Wa’alaikumusallam Paris menggunakan jalan cerita yang lebih umum untuk 

menyampaikan pesannya, dan tidak ada hal yang lebih umum selain cinta. Bisa dibilang Clement 

adalah seorang suami idaman, bukan hanya sekedar tampan ia juga baik serta sangat penyabar. 

Clement ingin menjadi lebih baik karena cintanya akan Itje. Walau pada akhirnya Tuhan jadi 

alasan utamanya. Itu merupakan hasil dari proses, tapi awalnya semua didasari oleh rasa cinta. 

Film sebagai salah satu bentuk komunikasi massa yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan yang terkandung didalamnya. Selain itu film juga berfungsi sebagai media hiburan serta 

sebagai media informasi dan pembelajaran. Begitu pula dengan film Wa’alaikumusallam Paris 

selain sebagai sarana hiburan ia juga berfungsi sebagai media informasi dan media pembelajaran 

kita. 

Untuk dapat mengetahui dan memahami pesan sebuah film dibutuhkan suatu analisa 

yang digunakan dalam mengolah data-data yang terdapat pada sebuah film, baik dari segi alur 

cerita, penokohan, symbol-simbol maupun tampilan visual yang berupa gambar. Semiotika 

merupakan salah satu bentuk metode yang digunakan untuk menganalisa film. Sebagai ilmu 

tanda semiotika berfungsi sebagai pembuka rahasia simbol-simbol yang banyak ditemukan 

sehingga mampu memberikan batasan makna dan penjelasan terhadap representasi dakwah Islam 

yang terkandung didalamnya. 



 Dalam keseluruhan film ini terdapat 107 scene yang telah dibagi menjadi beberapa scene 

yang menurut peneliti termasuk dalam scene yang merepresentasikan dakwah islam. Dan analisis 

yang dipilih menggunakan analisis semiotik dengan pendekatan Charles S. Pierce. Di dalam 

konsep Pierce, makna yang akan ditemukan didalam film hendaknya dikelompokkan sesuai 

dengan jenisnya masing-masing yang kemudian dianalisa dengan memperhatikan elemen-elemen 

makna yaitu ikon, indeks dan symbol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

5.1 Analisis Data 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi dakwah Islam dalam 

film komedi Wa’alaikumusallam Paris. Pada metode penelitian diterapkan bahwa penelitian ini 

menggunakan teknik analisis Charles Sander Pierce. Analisis ini dilakukan pada segitiga makna 

Pierce Tanda objek dan interpretan akan di korelasikan dengan potongan adegan-adegan yang 

mengandung dakwah Islam. 

 Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti dalam bentuk :  

1. Verbal  

Dialog : Peneliti akan meneliti dialog-dialog yang terdapat dalam film 

Waalaikumusallam Paris. Hal itu bertujuan untuk mengetahui makna yang terdapaat 

didalamnya dengan makna tipe simbol 

2. Nonverbal  

Adegan : peneliti akan meneliti adegan yang mengandung dakwah Islam dalam film 

Waalaikumusallam Paris. 

 

 

 

 



5.1.1 Analisis Scene 1 

Analisis scene 1 diambil pada potongan durasi : 00:00:35 – 00:01:06 dengan potongan 

gambar bergerak yang di ambil adalah : 

 

 
Gambar 5.1.1  

Potongan Scene 

Sumber data pribadi 

Tanda :  

Verbal : Dialog Pak Engkos dan Emen yang dimunculkan secara bergantian. 

Dialog Pak Engkos “Ini mau di sunat atau tidak? Jika tidak maka tidak jadi 

kawin” Dialog Emen “ Oke sunat” 

Non Verbal : Emen yang duduk di atas kursi dengan posisi setengah tidur 

memakai baju kokoh berwarna putih serta memakai sarung, dan di kelilingi oleh 

beberapa orang yaitu pak engkos yang memakai baju kokoh berwarna putih, 

asisten emen yang memakai baju hitam dan seorang anak kecil yang duduk dan 

memakai baju berwana pink dan peci putih. 

 

 



 Objek :  

Dalam potongan scene ini terlihat tokoh utama yang menjadi sorotan adalah 

Emen, dimana ia adalah seorang mualaf yang akan di khitan untuk menjalani 

salah satu syariat Islam yaitu khitan.  

 

Tabel 5.1.1 
Tabel Kerja Analisis 

 

Ikon pada potongan scene 1 ini yaitu muslim, dimana jika ia adalah muslim menunjukkan 

identitasnya adalah dari caranya berpakaian. Dimana seorang muslim discene ini ditandakan 

dengan beberapa orang yang menggunakan baju kokoh, songkok haji dan sarung. Baju kokoh 

dan songkok haji, sering kali dipakai umat Islam saat akan beribadah atau merayakan hari-hari 

besar Islam dan beberapa perayaan yang berhubungan dengan agama Islam. Baju kokoh dan 

songkok haji memiliki sejarah panjang dan pernah dijadikan sebagai identitas kebangsaan serta 

perjuangan saat melawan penjajah. Sejak jaman dahulu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat 

beerjenis kelamin pria sering menggunakan baju kokoh, sarung dan songkok ketika berada 

dirumah ataupun berinteraksi dengan lingkungan. Tidak diherankan lagi jika sarung, songkok 

dan baju kokoh menjadi salah satu ciri khas umat Islam. 

Ikon Indeks Symbol 

- Muslim  - Berkumpul dalam suatu 

acara.   

 

- Syariat Islam. 



Indeksnya adalah berkumpul dalam suatu acara. Dimana beberapa orang terlihat 

berkumpul dalam satu ruangan yang di tutupi oleh kain berwarna kuning, menandakan bahwa 

disana berlangsung suatu acara. Dan dalam islam jika kita memiliki suatu hajat atau acara 

seharusnya memberi taukan kepada saudara-saudara terdekat.  

Simbolnya syariat Islam, dimana dalam penggalan dialog ditemukan kata “sunat atau 

khitan”. Khitan merupakan salah satu syariat Islam yang wajib dilaksanakan bagi seorang 

muslim yang sudah baligh dan dapat disimpulkan bahwa dalam tanda verbal diketahui untuk 

menemukan tanda simbol.  

Interpretan :  

 Terlihat pada potongan gambar scene 1 bahwa setting lokasi diambil dalam 

sebuah ruangan yang cukup besar dan di tutupi dengan kain berwarna kuning. Dalam scene ini 

juga terdapat penggalan dialog yang dilakukan oleh tokoh Pak Engkos dan Tokoh Emen. Dari 

penggalan dialog dan potongan scene tersebut peneliti ingin menyampaikan bahwa dakwah 

dalam potongan scene ini adalah “khitan” karena khitan merupakan salah satu syariat Islam 

yang wajib dilakukan ketika seseorang sudah baligh. Dimana seorang muslim yang sudah baligh 

wajib melakukan khitan. Al Khitan diambil dari bahasa arab kha-ta-na yaitu memotong yang 

dimaksudkan dengan memotong  kulit yang menutupi kepala zakar bagi laki-laki atau memotong 

daging yang menonjol di atas vagina yang disebut khitoris bagi wanita.  Dimana hal ini sesuai 

dengan syariat dan sesuai dengan isi ayat alquran dalam surat al- Baqarah “Dan ingatlah ketika 

Ibrahim di uji Rabb-nya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim 

menunaikannya”. Allah berfirman “sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh 

manusia” Ibrahim berkata “(dan saya mohon juga) dari keturunanku”. Allah berfirman : 



Janjiku (ini ) tidak mengenai orang-orang yang lalim”. [al – Baqarah : 124]. Sesungguhnya 

khitan termasuk kalimat yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai bentuk ujian kepada nabi 

Ibrahim, dan Allah berfirman “kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “ikutilah 

agama Ibrahim seorang yang hanif” Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang 

mempersekutukan”. 

Dalam prosesi khitan ini orang yang hadir dalam acara dan orang yang menjalani khitan 

menggunakan baju kokoh, sarung dan songkok. Terlihat dalam scene tersebut bahwa mereka 

yang mengahadiri acara tersebut menggunakan baju kokoh menandakan jika ia adalah muslim. 

Selain untuk beribadah sarung, songkok dan baju kokoh bi pakai dalam acara-acara keagamaan, 

pernikahan, khitan dan acara-acara negara. Saat ini pakaian muslim, bisa juga dipadukan dengan 

jas khususnya untuk songkok, arena Indonesia negara dengan agama yang mayoritas adalah 

Islam maka songkok saat ini bisa menjadi identitas negara. Dimana dapat disimpulkan khitan 

merupakan termasuk ajaran nabi Ibrahim sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 124, sehingga hal 

itu termasuk dalam keumuman perintah untuk diikuti dan asal dari perintah adalah wajib, 

dilakukannya khitan ini dimaksudkan agar ketika buang air kecil mudah dibersihkan, karena 

syarat dalam ibadah adalah kesucian (Sayyid Sabiq : 2001). Dalam potongan scene ini termasuk 

contoh dakwah bil-hal dakwah yang mengedepankan perbutan nyata. Kedua tipe tanda dalam 

scene ini yakni ikon dan indeks terkait langsung dengan obyeknya, kedua tipe tanda ini 

menggambarkan realitanya, menggambarkan bahwa objek benar-benar seperti yang digambarkan 

merefleksikan tentang objek itu sendiri. Tanda-tanda ini secara tidak langsung mewakili dakwah 

Islam. Dalam analisis scene ini terlihat bahwa penyampaian dakwah ini merupakan dakwah 

religi dimana dalam surat Al-Baqarah dinyatakan bahwa khitan adalah salah satu kewajiban 

untuk umat muslim yang sudah baligh. 



5.1.2 Analisis scene 11 

Analisis scene 11 diambil pada potongan durasi 00:01:30 – 0002:05 dengan potongan 

gambar bergerak yang di ambil adalah  

 
Gambar 5.1.2 

Potongan scene 11 
Sumber data pribadi 

  
 
Tanda :  

Verbal : dialog emen yang sedang melakukan ijab qabul. Dialog emen “Saya terima 

nikahnya Itje Dahlia binti Engkos Sungkono dengan seperangkat alat sholat dan uang 

tunai sebesar 5 euro dibayar tunai”  dialog penghulu “ bagaimana?” dialog para saksi 

“sahhh..” dialog keluarga Itje “ Alhamdulillah” 

Non Verbal : pada potongan scene 11 ini terlihat adegan dimana emen yang sedang 

duduk bersebelahan dengan Itje yang memakai kebaya menjabat tangan penghulu di 

hadapannya dan di saksikan oleh keluarga besar mereka.  

 

Objek : 

 Terlihat emen yang sebelumnya adalah non-muslim akhirnya bisa menikahi Itje 

yang seorang muslim, dimana sebelum ia mendapat ijin untuk menikahi Itje emen harus 

melakukan beberapa persyaratan dari orang tua Itje. Dan pada potongan scene ini terlihat 

emen yang berhasil melawati itu semua akhirnya melakukan ijab qabul di hadapan 

penghulu dan orang tua beserta keluarga besarnya.  

Table 5.1.2 
Tabel Kerja Analisis 



 

 

 

 

 

 Ikon pada potongan scene 11 ini yaitu mempelai wanita dan pria, dimana terlihat jika emen yang 

memakai setelan jas dan itje yang menggunakan baju kebaya serta keluarga itje yang menggunakan baju 

kebaya dan batik serta beberapa orang menggunakan baju formal yang berkumpul dalam satu ruangan 

menandakan akan adanya acara pernikahan yang akan dilangsungkan.  

 Indeks dalam potongan scene ini adalah sakral, dimana pernikahan adalah suatu perjanjian untuk 

mensahkan hubungan antara seorang pria dan wanita untuk melanjutkan keturunan (Asaf A.A Fyzee, 

1965:109). Pernikahan adalah ibadah yang sakral, mempunyai resiko hukum yang memungkinkan terjadi 

pengharaman pada waktu yang tidak disadari.  

 Simbolnya adalah penghulu dimana yang bertugas untuk menikahkan kedua mempelai 

untuk menggantikan wali dari pihak keluarga. Ia juga sekaligus mencatat pernikahan tersebut 

kedalam catatan pemerintah. 

Interpretan :   

 Teknik pengambilan gambar dalam scene ini adalah Long Shot (LS), dalam scene ini 

produser ingin menunjukkan kepada khalayak bagaimana antusisme keluarga besar Itje yang 

menikah dengan seorang bule. Setting dalam scene ini adalah di ruang tamu rumah Itje (indoor).

 Dalam analisis scene ini representasi dakwah islam di perankan oleh emen dan itje yang 

sedang melakukan prosesi akad nikah yang di saksikan keluarga besarnya. Pernikahan adalah 

Ikon Indeks Symbol 

- Mempelai wanita dan 

pria 

 

- Sakral.  - Penghulu  



anjuran Allah SWT bagi manusia untuk mempertahankan keberadaanya dan mengendalikan 

keturunan dengan cara yang sesuai dan menurut kaidah norma agama. Laki-laki dan perempuan 

memiliki fitrah yang saling membutuhkan satu sama lain. Pernikahan dilangsungkan untuk 

mencapai tujuan hidup manusia dan mempertahankan kelangsungan jenisnya. Adapun dasar-

dasar hukum pernikahan sebagimana ibadah lainnya pernikahan memiliki dasar hukum yang 

menjadikannya  disarankan untuk dilakukan oleh umat islam. Adapun dasar hukum pernikahan 

berdasarkan Al- Qur’an dan hadist adalah :  

“ Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari 

seorang diri, dan dari yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-

Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silahturahim. 

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. [Q.S An-Nissa’ : 1] 

 Dalam agama Islam pernikahan memiliki hokum yang disesuaikan dengan kondisi atau 

situasi orang yang akan menikah, berikut adalah hokum pernikahan menurut Islam : 

- Wajib jika orang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah dan jika tidak 

menikah ia bisa tergelincir perbuatan zina. 

- Sunnah, berlaku bagi seorang yang memiliki kemampuan untuk menikah namun jika 

tidak menikah ia tidak akan tergelincir perbuatan zina.  

- Makruh, jika ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menahan diri dari 

zina  tapi ia memiliki keinginan yang kuat untuk menikah.  



- Mubah, jika seorang hanya menikah meskipun ia memiliki kemampuan untuk 

menikah dan mampu menghindarkan diri dari zina, ia hanya menikah untuk 

kesenangan semata. 

- Haram, jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan 

jika ia menikah ia akan menelantarkan  isterinya dan sebaliknya istri tidak bisa 

memenuhi kewajiban kepada suaminya. Pernikahan juga haram hukumnya apabila 

menikahi mahram atau pernikahan sedarah.  

Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar 

pernikahan tersebut sah hukumnya dimata agama dan hukum.  

- Calon mempelai laki-laki dan perempuan  

- Wali dari pihak mempelai perempuan  

- Dua orang saksi  

- Ijab kabul nikah yang diucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh 

calon mempelai laki-laki.  

Dan dalam visualisasi gambar diatas telah menunjukan dakwah islam bil-hal (dakwah 

perbuatan) dimana emen dan itje yang akan menikah sudah memenuhi syarat dan rukun 

pernikahan menurut agama Islam. Disini penyampaian dakwahnya tidak hanya penyampaian 

dakwah religi (Islam) namun dakwah sosial dan budaya juga, dimana digambarkan jika sang 

calon suami merupakan seorang bule namun mereka menggelar acra pernikahan secara 

sederhana dirumah mempelai perempuan. Dan dakwah budayanya adalah dimana Itje sebagai 

tokoh utama yang melangsungkan pernikahan menggunakan kebaya, yang merupakan baju adat 

yang sering digunakan dalam acara-acara formal.  



5.1.3 Analisis scene 15 

Analisis scene 15 diambil pada potongan durasi : 00:03:50 – 00:04:06 dengan potongan 

gambar bergerak yang diambil adalah :  

 

Gambar 5.1.3 

Potongan scene 15 

Sumber data pribadi 

 

Tanda :  

Verbal : Adapun penggalan dialog antar tokoh yaitu :   

Yayat : punteeennnn.  

Bu engkos : eh, kamu the ngapain disini? 

Yayat : ini lagi help ine. 

Bu engkos : gak perlu help, kamu teh menolongnya sedikit tapi mintanya banyak. 

Yayat : Ibuk permintaan saya teh gak banyak cuman satu, nah ine. 

Bu Engkos : sok bawa tapi terus pulang. Ayo ine ikut emak ke dapur. 

 

Non Verbal : pada potongan scene 15 terlihat adegan dimana Itje yang sedang asik selfie 

menggunakan handphonenya, dan yayat yang sedang membawa beberapa barang bawaan 

berbicara dengan bu engkos dan terlihat wajah bu engkos yang kurang suka dengan 

kedatangan yayat yang membantu dirumahnya.  

Objek :  



 Pada scene ini potongan gambar bergerak menggambarkan tentang yayat yang 

ingin membantu untuk membawa barang bawaan yang akan dibawa Itje. Namun Bu 

Engkos tidak menyukai kedatangan yayat yang bertujuan untuk membantunya, karena Bu 

Engkos mengetahui jika yayat menyukai anaknya.  

Tabel 5.1.3 

Table Kerja Analisis 

 

Ikon pada potongan scene ini  adalah tentengan barang yang dibawa oleh yayat, 

dimana dia terlihat sedang membantu membawakan barang-barang itje yang akan dibawa 

keluar negeri.  

Indeksnya adalah ramai dimana terlihat suasana pada potongan gambar bergerak 

tersebut beberapa orang berkumpul dan sedang asik dengan aktivitasnya masing-masing.  

Simbolnya adalah sedekah dimana dalam potongan scene ini dijelaskan bahwa 

tolong menolong atau meringankan beban seseorang merupakan sedekah dalam 

perbuatan.  

Interpretan :  

 Dalam potongan scene ini dapat dilihat dari penggalan dialog antar tokoh, jika yayat yang 

mencintai ine rela melakukan apapun demi mendapatkan restu dari orang tua Ine. Namun 

meskipun yayat telah berusaha keras memantu dan membawa barang-barang yayat tetap tidak 

Ikon Indeks Symbol 

- Tentengan barang  - Ramai  - Sedekah  



mendapatkan simpati dari Bu Engkos. Namun meskipun tidak mendapatkan simpati dari 

keluarga Ine, Yayat tetap Ikhlas membantu dan tidak mengharapkan apa-apa. 

 Dalam islam membantu sesame dan meringankan beban seseorang merupakan salah satu 

bentuk sedekah. Sedekah adalah pemberian seseorang muslim kepada orang lain secara sukarela 

dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. sedekah lebih luas dari sekedar zakat 

maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. 

Namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan 

“memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah”.  

 Adapun macam-macam sedekah yaitu : 

1. Tasbih, Tahlil dan Tahmid. 

2. Amar ma’ruf nahi munkar 

3. Bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarganya. 

4. Mendamaikan kedua pihak yang berselisih. 

5. Membantu urusan orang lain.  

6. Berlomba-lomba dalam amalan baik sehari-hari.  

7. Menjenguk orang sakit. 

8. Berwajah manis atau memberikan senyuman.  

Diatas adalah bebrapa contoh sedekah. Sesungguhnya sedekah itu walaupun sedikit 

memiliki andil untuk menjauhkan kita dari api neraka, semakin banyak kita bersedekah 

semakin jauh kita darinya. Rasulullah SAW bersabda “jauhilah api neraka, walau hanya 

dengan bersedekah sebiji kurm. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimah 

tayyibah” (HR. Al Bukhari 6539, Muslimin 1016).  



Jadi dalam potongan scene ini mewakili contoh dakwah bersedekah, untuk 

membantu urusan orang lain agar cepat selesai dengan rasa ikhlas.  Dalam potongan 

scene ini dakwah yang disisipkan terdapat 2 dakwah, yakni dakwah religi dan dakwah 

sosial, dimana dakwah religi digambarkan dalam makna sedekah untuk menambah 

pahala kebaikan, yang kedua adalah dakwah sosial dimana kita sebagai mahluk sosial 

masih membutuhkan orang lain didalam kehidupan kita untuk saling tolong menolong, 

meringankan kesulitan yang kita alami.  

 

5.1.4 Analisis scene 16 

Analisis scene 16 diambil pada potongan durasi : 00:04:14 – 00:04:35 dengan potongan 

gambar bergerak yang diambil adalah : 

 

Gambar 5.1.4 
Potongan gambar  

Sumber data pribadi  
 
 

Tanda :  
 

Verbal :  

Pak Engkos : emen neng itje itu anak kesayangan abah. Jangan sampai kamu menyakiti 

hatinya. Ingat kalo kamu menyakiti hatinya abah kepret.  

Clement : apaa itu ee kampret?. Dari penggalan dialog tersebut menunjukan bahwa sang 

ayah sangat mencintai puterinya dan tidak ingin puterinya sedih atau kenapa-kenapa jika 



dia jauh dari rumah. Dan emen seorang suaminya harus bertanggung jawab penuh atas 

kebahagiaan Itje tuntut abah Itje. 

 

Non Verbal :  terlihat Pak Engkos yang duduk berhadap-hadapan dengan Emen, dengan 

ekspresi muka serius dan menunjuk emen dengan kedua jarinya. Terlihat pembicaraan 

yang mereka lakukan adalah pembicaraan yang serius.  

 

Objek : pada potongan scene ini menggambarkan pak engkos yang sedang memberi 

nasihat kepada emen sebelum mereka pergi meninggalkan kampung halaman, sebagai 

ayah yang sangat mencintai puterinya pak engkos berpesan agar menjaga baik-baik 

anaknya saat jauh dari rumah.  

 

Tabel 5.1.4  
Table kerja analisis 

  

Ikon dalam potongan scene ini adalah ayah dan menantu, dimana Emen yang baru saja menikahi 

anak dari Pak Engkos terlihat sedang mengobrol 4 mata di depan rumah mereka.  

Indeksnya adalah serius, dimana terlihat dari mimik muka pak engkos yang menatap tajam 

kepada emen. Seseorang dapat mengalami ekspresi wajah tertentu secara sengaja, tetapi umumnya 

ekspresi wajah dialami secara tidak sengaja akibat perasaan atau emosi manusia tersebut. Biasanya amat 

sulit untuk menyembunyikan perasaan atau emosi tertentu dari wajah, walaupun banyak orang yang 

merasa amat ingin melakukannya.  

Ikon Indeks Symbol 

- Ayah dan menantu.  

 

- Serius  - Mengungkapkan 

perasaan.  



Simbolnya adalah mengungkapkan perasaan, dimana dalam tanda verbal terlihat beberapa dialog 

yang bersifat mengungkapkan perasaan pak engkos. Dalam mengungkapkan perasaan ini pak engkos juga 

bertitip pesan untuk menjaga anaknya yang sangat ia cintai kepada emen. 

Interpretan : 

 Dalam potongan scene terlihat keseriusan pak engkos yang tergambarkan dari 

ekspresi muka dimana alis pak engkos mengerut menandakan bahwa ia sedang serius, dan 

gesture tangan  yang menunjuk muka emen. Disini terlihat pak engkos yang berperan sebagai 

ayah merupakan seorang ayah yang sangat perhatian kepada anaknya dan sangat saying kepada 

anaknya. Saat ia melepas anaknya untuk tinggal bersama dengan suaminya pak engkos memberi 

nasihat kepada emen bahkan di akhir dialog pak engkos sedikit memberi penekanan atau 

ancaman kepada emen jika sampai emen menyakiti hati anak kesayangannya emen bakal di 

kepret (tampar). Dalam scene ini penyampaian dakwahnya adalah pentingnya nasihat orang tua 

bagi anak dan menantunya, karena nasihat orang tua dapat memberikan dampak yang besar 

dalam hidup. Setiap orang tua selalu berharap bahwa nasihat yang diberikan pada anaknya kelak 

memberi dampak yang baik bagi kehidupannya. Serta orang tua juga seseorang yang lebih 

berpengalaman daripada anak-anaknya, tentu memiliki pengalaman atau banyak peristiwa yang 

telah dilaluinya semasa hidupnya. Seperti pepatah yang menyebutkan “orangtua sudah banyak 

makan asam garam kehidupan” tentunya dari sebuah pengalaman dapat menggubah hidup 

seseorang menjadi lebih baik lagi. Dalam scene ini peneliti menemukan adanya dakwah sosial 

dimana nasihat-nasihat yang diucapkan seorang ayah sangat bermanfaat untuk kehidupan sosial 

ketika jauh dari orang tua. 

 



5.1.5 Analisis scene 18  

Analisis scene 18 diambil pada potongan durasi : 00:05:07 – 00:05:30 dengan potongan 

gambar bergerak yang diambil adalah : 

 

Gambar 5.1.5  

Sumber data pribadi 

 Tanda :  

Verbal : dalam scene ini dialog hanya di lakukan oleh mamang yang akan memimpin 

doa. Dialog mamang “sebaiknya sebelum kita melepas putra putri, kita berdoa, 

berdoaaaa bersama-sama demi kelancaran semuanya” 

Non Verbal : terlihat pada potongan gambar bergerak diatas gesture tangan yang 

diangkat setengah, dan memjamkan mata serta menunduk menandakan bahwa mereka 

sedang menghayati do’anya.  

Objek : potongan scene ini menggambarkan mamang sebagai yang dianggap ustadz atau 

ulama di kampung bojong memimpin do’a sebelum itje dan emen menempuh perjalanan 

panjang. 

 

 

 



Tabel 5.1.5 

Tabel Kerja Analisis  

 

 

 

 

Ikon dalam potongan gambar ini adalah muslim. Pak Engkos yang memakai 

kemeja dan menggunakan peci, serta mamang yang memimpin doa menggunakan baju 

kokoh, peci dan sorban. Disini menandakan peci adalah satu hal yang tidak bisa 

tertinggal dari rutinitas dan keseharian orang islam.  

 Indeksnya, mengangkat kedua tangan menundukkan kepada dan memejamkan 

mata menandakan mereka khitmat dalam berdoa dan mendoakan agar perjalanan Itje dan 

suami berjalan lancer sampai tujuan.  

 Simbolnya sedekah karena dimana mereka mendoakan orang lain merupakan 

perbuatan baik yang masuk dalam hal sedekah, mereka berkumpul di halaman terbuka 

untuk melepas kepergian Itje dan suaminya keluar negeri. Dalam Islam melepas 

kepergian seseorang caranya adalah dengan do’a, dengan bertujuan agar perjalanan 

mereka mendapatkan ridho dari Allah SWT dan tidak mendapatkan hambatan.  

Interpretan :  

 Terlihat pada potongan scene diatas jika beberapa warga berkumpul sebelum itje 

pergi meninggalkan kampung halamannya, tujuan mereka berkumpul adalah untuk 

Ikon Indeks Symbol 

- Muslim  - Mengangkat 

kedua tangan dan 

memejamkan 

mata.   

- Sedekah  



mendoakan dan memberikan salam perpisahan karena Itje akan lama meninggalkan 

kampungnya. Dalam Islam apabila seorang muslim akan berpergian ia harus 

memberitahukan saudara-saudaranya. Begitu pula wajib bagi sudara-saudaranya 

menemui ketika ia kembali. (sabda Nabi Muhammad SAW). Hendaklah orang yang 

berpergian ketika meninggalkan rumahnya berdo’a untuk mendapatkan keridhoan dari 

Allah SWT. “Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu, jangan sampai ku 

sesat atau disesatkan (syetan atau orang yang berwatak syetan), atau tergelincir dan 

digelincirkan (orang lain), atau dari berbuat bodoh atau dibodohi” (sahih di sahihkan 

asy-syaikh al-albani dalam kitabnya Shahih Sunan Abu Daud, HN. 5094). Jadi saat akan 

berpergian seorang muslim wajib untuk berpamitan kepada keluarga dan saudara-

saudaranya dan memohon do’a restu untuk kelancaran perjalanannya. Dalam scene ini 

menggambarkan dakwah religi, dimana ketika kita akan berpergian jauh hendaknya kita 

meminta ijin kepada Allah SWT untuk melindungi kita dalam perjalanan, dan membua 

perjalanan kita menuju tempat lain menjadi barokah. 

5.1.6 Analisis scene 19. 

Analisis scene 19 diambil pada potongan durasi : 00:05:55 – 00:06:20 dengan potongan 

gambar bergerak yang diambil adalah : 

 

Gambar 5.1.6 

Sumber data pribadi 



 Tanda :  

 Verbal :  adapun dialog mamang kepada emen :  

Mamang : mamang tidak bisa memberi apa-apa, mamang hanya bisa memberi 

beberapa buku ini yang menurut mamang akan sangant berguna buat kamu 

belajar. 

Non Verbal : terlihat pada potongan scene di atas adegan yang dilakukan oleh tokoh di 

atas adalah berdoa, dengan gerakan mengangkat kedua tangan, memejamkan mata dan 

setengah menunduk.  

Objek : dalam potongan scene tersebut menggambarkan  mamang seorang ustad dikampung itu 

memberikan sebuah bungkusan plastik kepada emen, dimana mamang menyebutkan di dalam 

plastik putih tersebut berisi buku tentang agama islam yang sangat membantu emen untuk belajar 

sebagai pemula. 

Tabel 5.1.6 

Tabel kerja analisis 

 

 

 

 

Ikon dalam scene ini adalah emen mamang dan plastic putih. Dimana dalam potongan 

scene tersebut menggambarkan mamang sebagai ustadz di kampong tersebut memahami bahwa 

emen masih sangat membutuhkan bimbingan atas agama yang dipeluknya, karena keterbtasan 

Ikon Indeks Symbol 

- Bungkusan plastik 

putih.  

- Rasa peduli. - Buku 

agama. 



waktu dan jarak dimana emend an itje akan menetap di tempat kelahiran emen di Perancis maka  

dari itu mamang memberikan beberapa buku tentang agama islam agar emen bisa belajar secara 

mandiri.  

Indeks dalam potongan scene ini adalah terlihat mamng menyedorkan plastic putih yang 

berisikan buku untuk dibawa emen kerumahnya utuk dipelajari. Menandakan rasa pedulinya 

pada tokoh utama yang sangat besar. Karena menurut mamang ia tidak bisa membingnya secraa 

langsung mungkin buku ini sangat membantu perkembangan emen. 

Simbol dalam potongan scene ini adalah buku agama Islam, dimana simbol ini ditemukan 

dan diperjelas dalam dialog scene ini. Dialog :  

Interpretan :  

 Dalam analisis ini representasi dakwah islam dilakukan oleh tokoh mamang dimana 

mamang memberikan beberapa buku tentang agama islam yang dibungkus dalam plastik putih. 

Mamang sengaja memberi buku tersebut kepada emen karena menurut mamang emen sangat 

memerlukan buku-buku tersebut untuk membantunya belajar sedikit demi sedikit tentang agama 

yang baru ia peluk, karena emen dan itje akan tinggal diluar negeri maka dari itu pilahan 

mamang untuk memberinya buku sangatlah tepat.  

 Dalam Agama Islam dalam Umamah al-Baahili Radhiyallu’anhu bahwa Rasululla 

Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda “sesungguhnya Allah dan para malaikat, serta semua 

mahluk dilangit dan dibumi, sampai semut dalam lubangnya dan ikan (dilautan) benar-benar 

bershalawat/ mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan (ilmu agama) kepada 

manusia”  



 Orang yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia berarti telah menyebarkan 

petunjuk Allah Ta’ala yang merupakan sebab utama terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan 

alam semesta beserta semua isinya, oleh karena itu semua mahluk di aalam semesta 

berterimakasih kepadnaya dan mendoakan kebaikan baginya, sebagai balasan kebaikan yang 

sesuai dengan perbuatannya. 

 Dalam islam mengajarkan bahwa siapapun yang mempunyai ilmu sekecil apapun itu 

hendaknya diamalkan kepada sesame muslim agar mendapatkan berkah dan dilimpahi ilmu yang 

lebih besar, serta berbagi ilmu tidak ada ruginya bahkan kita beruntung sebab ilmu yang 

bermanfaat akan mendatangkan pahala bagi kita selama orang yang kita beri ilmu 

menggunakannya dijalan kebaikan. Dalam scene ini yang disisipkan adalah dakwah sosial 

dimana seorang bersimpati untuk memberinya buku tentang agama, dimana jarak yang dirasa 

sangat jauh menjadi satu halangan untuk mereka berbagi ilmu agama. 

5.1.7 Analisis scene 39 

Analisis scene 19 diambil pada potongan durasi : 00:07:55 – 00:07:57 dengan potongan 

gambar bergerak yang diambil adalah : 

 

Gambar 5.1.7 

Sumber data pribadi 

 



Tanda 

Emen : wa’alaikumsallam 

Non Verbal : terlihat pada potongan scene tersebut emen yang duduk di bangku 

belakang dengan memeluk lengan istrinya yang tertidur, dan supir taksi yang 

mengemudikan mobilnya sambil berbincang dengan emen. 

Objek : potongan scene tersebut menceritakan emen dan istrinya berada di sebuah taxi 

yang akan mengantar mereka ke rumah emen, dan tidak sengaja sang supir mendengar 

saat emen membangunkan sang istri dan kemudian supir taxi pun bertanya asal mereka 

dan menanyakan bahwa di Indonesia banyak sekali orang muslim, dan supir taxi tersebut 

juga seorang muslim yang bekerja di perancis. Akhirnya mereka berbincang-bincang di 

dalam taxi tersebut dengan diawali kata salam. 

 

 

 

Verbal : adapun dialog antara supir taksi dan emen selama perjalanan.  

Supir taksi : sepertinya istri anda lelah sekali? 

Emen : kami baru saja melakukan perjalanan selama 16 jam dari Indonesia. 

Supir taksi : oh dari Indonesia? Bukannya di Indonesia sangat banyak Muslim? 

Emen : ya, kami muslim. 

Supir taksi : Alhamdulillah, Saya juga muslim, Assalamualaikum (dengan wajah yang 

sumringah) 



 

Tabel 5.1.7 

Tabel kerja analisis  

 

 

 

Ikon dalam potongan scene ini adalah syal yang dikenakan oleh supir taksi yang 

mengantarkan emen dan itje. Syal tersebut menandakan sekaligus ingin mengisyaratkan bahwa 

mereka telah berada di Negara yang dingin. Supir taksi yang ramah memulai mengajak ngobrol 

emen dengan menggunakan bahasa Perancis, dan pada akhirnya sang supir taksi tersebut 

menyatakan bahwa ia adalah seorang muslim juga dan mengucapkan salam kepada emen.  

 Indeks dalam scene ini adalah raut wajah sang supir taksi yang terlihat tersenyum, 

menunjukan indikasi suatu kebanggan dan merasa bahagia.  

 Simbol dalam scene ini adalah kebahagiaan, terlihat dimana wajah yang 

mengekspresikan kebahagiaan atau kegembiraan akan menampilkan senyum (sudut mulut 

tertarik ke atas dan ke belakang) dengan memperlihatkan beberapa gigi, dan kerut dari garis luar 

hidung kesudut luat bibir. Hal ini menunjukkan bahwa ia bangga menemukan seorang saudara 

muslim di Negara minoritas. Seorang yang mempunyai kepribadian yang baik dimana ketika 

seorang muslim mengucapkan salam terlebih dahulu maka ia bisa dinilai agamanya baik.  

Interpretan : 

Ikon Indeks Symbol 

- Syal   - Tersenyum. - Kebahagiaan.  



 Dalam analisis scene ini yang merepresentasikan dakwah islam adalah emen dan supir 

taksi tersebut. Karena mereka sesama muslim dan menegur dengan salam. Orang islam memiliki 

kewajiban atas umat islam yang lain. Abu Huroiroh R.A mengungkapkan Muhammad 

Rosulullah SAW bersabda “hak orang islam atas orang islam lainnya ada tujuh a) mengucap 

dan menjawab salam, b) mendoakan orang bersin, c) memenuhi undangan, d) menjenguk orang 

sakit, e) mengurus mayat, f) ta’ziyah, g) ziarah kubu. (HR. Bukhori Muslim). 

 Apabila kita bertemu atau akan berpisah dengan sesama muslim diwajibkan 

mengucapkan salam yang telah diajarkan dalam islam, yakni Assalamu’alaikum wa 

rohmatullahiwa barakatuh (semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan barokah 

kepadamu) Muhammad SAW bersabda “ Jika salah seorang diantara kalian bertemu dengan 

saudaranya, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Jika keduanya dipisahkan oleh pohon, 

dinding atau batu bertemu kembali maka hendaklah dia mengucapkan salam lag. (HR Abu 

Dawud dari Abu Huroiroh ra). Karena dalam agama islam mengucap salam ini mengandung doa 

maka tidak hanya sekedar untuk bertegur sapa melainkan juga suatu ajakan bersahabat antar 

umat Islam, mempererat tali ukuwah Islamiyah karena saling mendoakan, menegakan syi’ar 

agama Allah SWT.  

 Anjuran mengucapkan salam ini tidak terbatas pada orang yang kita kenal saja. Kepada 

orang lain yang belum kita kenal sekalipun, asalkan dia muslim idealnya kita mengucapkan 

salam juga, orang yang mendapatkan salam wajib hukumnya untuk menjawab salam balik. 

Dalam analisis ini dakwah islam telah dilakukan oleh supir taksi bandara tersebut dima ketika ia 

mengetahui emend an istrinya seorang muslim secara langsung ia mengucapkan salam dengan 

muka tersenyum dan emen pun membalas salam tersebut. sesuai dengan penjelasan di atas 



meskipun mereka tidak saling mengenal namun jika ia seorang muslim dan berpapasan maka 

mereka wajib untuk mengucapkan salam. Karena ini juga mencerminkan pribadinya yang baik.  

5.1.8 Analisis scene 58  

Analisis scene 60 diambil pada potongan durasi : 00:05:55 – 00:06:20 dengan 

potongan gambar bergerak yang diambil adalah : 

 
Gambar 5.1.8 

Sumber data pribadi 
 

Tanda  

Verbal : adapun dialog yang di lakukan oleh emen dan temannya :  

 Louei : emen saya mengantarkan istri kamu. 

Clement : oh Didier, louei.. 

Didier : kamu jaga baik-baik istri kamu, karena dia sangat inin pergi.  

Clement : terima kasih telah mengantarnya pulang, sampai jumpa lagi.   

Non verbal : terlihat pada potongan gambar diatas gesture tangan emen yang di 

letakkannya di pinggang sambil melihat kea rah istri dan teman-temannya datang, serta 

itje yang terlihat membawa tas merahnya melihat kesal kea rah teman-teman emen.  

Objek : pada potongan gambar bergerak diatas menceritakan dimana Itje yang akan 

berusaha kabur dari rumah menuju Paris, mencoba mencari tumpangan karena 

transportasi di sana masih susah. Ketika ada yang berhenti, tidak disangka jika itu adalah 

teman dari emen. Teman emen berniat untuk mengantarkan Itje kembali ke rumah emen 



karena mereka takut Itje kenapa-kenapa di jalan. Dan setelah sampai di rumah emen Itje 

marah kepada teman-teman emen karena Itje merasa dibohongi.  

 

Tabel 5.1.8 
Tabel kerja analisis 

 

Ikon terlihat pada potongan scene diatas itje yang berada di  dekat mobil dan 

emen yang berdiri di kejauhan dan ada 2 orang teman emen yang mengantarkan itje. 

Terlihat dalam potongan scene tersebut itje berusaha kabur dari rumahnya menuju paris.  

Indeks melihat gesture tangan emen yang ia letakkan dipinggulnya terlihat jika 

emen heran melihat isterinya diantar pulang oleh temannya.  

Simbol Dalam Islam seorang isteri adalah tanggung jawab suami dan dimana kewajiban dan 

segala macamnya sudah tertulis dalam alquran. Maka dari itu jika seorang istri melawan 

suaminya maka ia mendapatkan dosa. 

Interpretan :  

 Dari ikon, indeks dan simbol dapat disimpulkan bahwa itje yang berusaha kabur 

dari rumah emen di gagalkan oleh teman-teman emen. Disini peneliti melihat 2 contoh 

dakwah yaitu dimana seharusnya seorang istri harus lebih mentati apa yang diucapkan 

suaminya dan jika ia akan keluar rumah hendaknya ia berpamitan kepada suaminya. Dan 

Ikon Indeks Symbol 

- Emen  - Perasaan heran.  - Sedekah.  



mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu masalah atau beban 

seseorang, dimana berkata yang baik adalah salah satu bentuk dari sedekah.  

Adapun ketentuan yang diatur dalam Al-Quraan tentang hukum-hukum seorang istri 

keluar rumah  

 Allah perintahkan agar wanita lebih banyak tinggal di dalam rumah. Karena 

rumah adalah hijab yang paling syar’i baginya. Allah berfirman, “Tetaplah tinggal 

dirumah kalian dan jangan melakukan tabarruj seperti tabarruj jahiliyah yang dulu.. (QS. 

Al-Ahzab;33). Karena itu para wanita diperintah untuk banyak tinggal di dalam rumah. 

Dan ketika hendak keluar rumah, mereka harusnya meminta izin kepada suaminya. Dari 

Ibnu Umar Radhiyallah’anhuma Nabi Muhammad SAW bersabda “ apabila istri kalian 

meminta izin kepada kalian untuk berangkat ke masjid malam hari, maka izinkanlah (HR. 

Ahmad 5211, Bukhari 865 dan Muslim 1019). Dan An-Nawawi mengatakan, hadis ini 

dijadikan dalil bahwa wanita tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali dengan 

izinnya. Kecuali dengan kondisi terpaksa dan mengharuskan wanita keluar rumah tanpa 

harus meminta izin sumainy karena kesulitan jika harus meinta izin kepadanya.  

 Dalam scene ini terlihat itje yang sebagai seorang istri keluar rumah tanpa ada 

izin dari emen, dan ia diantarkan pulang oleh teman emen. Maka dari itu emen terlihat 

heran dan kesal ketika melihat istrinya diantar pulang oleh temannya.   

 

5.1.9 Analisis scene 60. 

Analisis scene 60 diambil pada potongan durasi : 00:05:55 – 00:06:20 dengan potongan 

gambar bergerak yang diambil adalah : 



 

Gambar 5.1.9 

Tanda  

Verbal : adapun dialog yang dilakukan oleh kedua tokoh yaitu : 

 Emen : “istri pergi tanpa seijin suami itu salah, dosa” 

Itje : “eh, suami ngekang istri juga salah, dosa, saya teh bête disini!!” 

Non Verbal : terlihat pada potongan gambar bergerak diatas emen berhadap-hadapan 

dengan itje dengan tangan emen dimasukkan kedalam saku celana emen.  

Object : Dalam adegan ini Itje dan emen sedang berdebat, karena kesalahan itje yang 

berusaha kabur ke Paris dengan menumpang sebuah mobil teman emen, namun niat itu 

digagalkan oleh teman emen karena mereka tidak mengerti bahasa itje maka dari itu 

mereka mengantar itje balik kerumah emen. Dan setelah emen mengetahui bahwa istrinya 

berusaha pergi tanpa sepengetahuannya ia memberi nasihat kepada Itje. 

Tabel 5.1.9 

Tabel kerja analisis.  

Ikon Indeks Symbol 

. suami dan istri. - Tangan yang dimasukkan 

kedalam saku celana.  

- Bijaksana  



 

Ikon dalam scene ini adalah suami dan istri dimana terlihat mereka sedang berbincang 

dengan serius. Dalam scene ini menceritakan Itje yang baru datang diantar oleh teman emen, dan 

teman emen mengatakan bahwa itje ingin kabur dari rumahnya dan ingin pergi ke Paris.  

Indeks dalam scene ini adalah gesture tangan emen yang dimasukkan kedalam saku 

celana jeans. Dimana terlihat mimic wajah emen saat berbicara sangat serius dengan 

memasukkan tangannya kedalam saku celan jeansnya menandakan ia sedang meredam emosinya 

untuk tidak arah kepada sang istri yang mencoba untuk pergi. Ekspresi mimic muka emen 

menggambarkan tanda emosi yang tersembunyi dimana ekspresi mikro ini tidak ingin 

disembunyikan tetapi diproses dengan cepat.  

Symbol dalam scene ini adalah bijaksana, dimana sikap tokoh emen yang memberi 

nasihat istrinya setelah temannya yang mengantar isterinya pulang merupakan suatu sikap 

bijaksana seorang muslim. 

Interpretan : 

Teknik pengambilan gambar dalam scene ini adalah MS (Medium Shot) dimana produser 

ingin memperlihatkan mimic muka serius emen ketika memberi nasihat kepada istrinya. Setting 

dalam scne ini adalah Outdoor dimana mereka berada dihalaman rumah Emen.  

 Dalam visualisasi gambar di atas emen sedang merepresentasikan dakwah islam dimana 

posisi emen sebagai seorang suami berhak mengatur semua keperluan dan kebutuhan Itje, dan 

disaat itje melakukan kesalahan yakni akan kabur keparis seorang diri tanpa sepengetahuan 

emen, emenpun marah namun emen tau memposisikan diri dan tau cara bagaimana seorang 



suami menasehati istrinya yang keras kepala. Setelah teman emen yang mengantarkan Itje 

pulang meninggalkan rumah emen, emen pun menasehati itje dengan sabar dan lemah lembut.  

 Dimana ketika seorang hendak memberikan nasihat hendaklah memperhatikan adab-

adabnya karena adab tersebut sangat menentukan diterimanya atau tidaknya nasihat. Menasehati 

secara rahasia merupakan salah satu adab memberi nasihat kepada orang lain, nasihat 

disampaikan dengan terang-terangan ketika hendak menasehati orang banyak seperti ketika 

menyampaikan ceramah. Namun kadangkala nasihat harus disampaikan secara rahasia kepada 

seseorang yang membutuhkan penyempurnaan atas kesalahanny. Dan umumnya seseorang hanya 

bisa menerimanya saat dia sendirian dan suasana hatinya baik. Itulah saat yang tepat untuk 

menasehati secara rahasia, tidak di depan publik. Sebagus apapun nasehat seseorang namun jika 

disampaikan ditempat yang tidak tepat dan dalam Susana hati yang sedang marah maka naehat 

tersebut hanya bagaikan asap yang mengepul dan seketika menghilang tanpa bekas. Al Hafizh 

Ibnu Rajab berkata “Apabila para salaf hendak memberikan nasehat kepada seseorang, maka 

mereka menasehatinya secara rahasia.. barang siapa yang menasehati saudaranya berduaan 

saja maka itulah nasehat. Dan barangsiapa yang memnasehatinya didepan orang banyak maka 

sebenarnya dia mempermalukannya.”  

Abu Muhammad Ibnu Hazm Azh Zhahiri menuturkan “ Jika kamu hendak memberi 

nasehat sampaikan lah secara rahasia bukan secara terang-terangan dan dengan sindiran 

bukan terang-terangan. Terkecuali jika bahasa sindiran tidak dipahami oleh orang yang kamu 

nasehati, maka berterus teranglah.” 

 

 



5.1.10 Analisis scne 83  

Analisis scene 60 diambil pada potongan durasi : 00:53:25 – 00:53:46 dengan potongan 

gambar bergerak yang diambil adalah  

 

Gambar 5.1.10 

Sumber data pribadi 

 

 

 

Tanda  

Emen : “sholat dan mengaji itu penting pak ustadz” 

Non Verbal : terlihat dadang duduk di kursi yang berhadap-hadapan dengan emend an 

itje dengan membuka buku, demikian dengan emen dan itje mereka duduk bersampingan 

dan membuka buku juga.   

Verbal :  

Dadang : “sebelum kita mulai belajar mengajar apa tujuan kamu belajar sholat dan 

mengaji” 



Objek : Dalam potongan scene ini menceritakan dimana dadang yang sebelunya pernah 

berkata kepada Itje bahwa dia pernah mengajar ngaji di Paris maka dari itu Itje langsung 

meminta agar dadang bersedia mengajar ngaji untuk dirinya dan suaminya. Karena itje 

merasa bersalah emen menjadi mualaf demi menikahi dirinya. Dan keesokan harinya 

dadang mulai mengajari men untuk belajar agama Islam dari awal dengan bekal buku 

yang di bawa emen dari Indonesia, dadang mengajari dengan perlahan-lahan. 

Tabel Kerja analisis 

Tabel 5.1.10 

 

Ikon buku agama yang di pegang oleh ketiga tokoh, dimana buku yang dibawa dari 

Indonesia itu dijadikan panduan mereka untuk belajar agama.  

Indeks dalam scene ini adalah suasana yang tenang yang mengiringi mereka belajar 

tentang agama menambah kelengkapan dalam scene ini.  

Symbol dalam scene ini adalah sedekah, dimana berbagi ilmu adalah salah satu bentuk 

sedekan non materi, dalam Islam sangatlah dianjurkan untuk kita berbagi ilmu karena dari engkau berbagi 

ilmu maka ilmumu, berbagi ilmu termasuk dalam contoh sedekah karena sedekah merupakan cakupan 

yang sangat luas dan tidak hanya harta yang di sedekahkan. 

 

Ikon Indeks Symbol 

- Buku agama   - Tenang  - Sedekah.  



Interpretan :  

Setting dalam scene ini berada didalam ruangan, didalam rumah emen. Tehnik 

pengambilan gambar adalah MCU (Medium Close Up) dimana memfokuskan pengambilan 

gambar kepada daddang namun tidak menghilangkan emen dan itje.  

 Gambar diatas merupakan representasi dakwah islam yang dilakukan oleh dadang, 

dimana dadang mengajarkan beberapa ilmu tentang agama islam yang ia tau dan ia pahami 

meskipun dengan rasa kurang yakin dadang akhirnya memulai mengajari emen tentang rukun 

islam dan iman serta tata cara sholat. Seperti scene di table 5.2 dimana membagikan ilmu dan 

apabila ilmu tersebut di gunakan dalam hal kebaikan maka yang memberi ilmu tersebut 

mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Sebagai isteri itje 

juga menemani emen untuk belajar agama lagi, karena itje juga merasa bahwa agamanya tidak 

baik dan merasa kurang karena ia tidak bisa memberi contoh yang baik bagi suaminya yang 

mualaf.  

Jangan sekalipun kita pelit dan menyembunyikan pengetahuan yang kita miliki, terlebih 

itu digunakan agar bermanfaat bagi orang lain, ilmu tidak akan habis jika kita mengamalkannya 

justru ia akan brtambah dan membawa kemaslahatan hidup bagi diri dan lingkungan sekita. 

Berikut adalah ayat yang berkaitan tentang keutamaan mengamalkan dan berbagi ilmu “ajaklah 

manusia itu kejalan TuhanMu dengan cara bijaksana dan nasehat (pengajaran) yang baik. [QS 

an –Nahl ; 125 

5.1.11 Analisis scene 88.  

Analisis scene 88 diambil pada potongan durasi : 00:55:25 – 00:59:49 dengan 

potongan gambar bergerak yang diambil adalah : 



 

Gambar 5.1.11 

Sumber data pribadi 

Tanda  

Verbal :  adapun dialog yang dilakukan oleh dadang yaitu mengucap salam dalam 

gerakan sholat. Dadang : “Assalamualaikum warahmatullah, Asalamualaikum 

warahmatullah..” 

Non verbal : terlihat pada potongan scene diatas mereka sedang melakukan sholat 

berjamaah, dimana dadang yang menjadi imam. Mereka terlihat khusyu dalam sholat 

berjamaah mereka yang pertama kalinya ini.         

Objek : Dalam potongan scene ini para tokoh menceritakan adegan diamana mereka 

melakukan sholat berjamaah untuk pertama kalinya, dimana dadang yang lebih mengerti 

Islam dibanding emen yang memimpin sebagai imamnya. Mereka terlihat khusyu dan 

tenang dalam melakukan sholatnya. Dengan di iringi instrument musik yang lembut 

menambah kelengkapan adegan ini. 

Tabel Kerja analisis 

Tabel 5.1.11 



 

Ikon, perlengkapan sholat dimana ibadah dalam Islam menggunakan mukenah bagi 

perempuan dan baju kokoh, peci dan sarung bagi laki-laki.   

Indeks dalam scene ini adalah khusyu’ dimana suasana yang tenang dan khitmat 

membuat mereka menikmati ibadah mereka.   

Simbol dalam scene ini adalah ibadah, dimana  peneliti menemukan kalimat 

“assalamualaikum wr, wb” dimana kata tersebut memperkuat ikon dan indeks yang sudah ada. 

Ibadah dalam Islam disimbolkan dengan sholat karena sholat merupakan salah satu ibadah yang 

wajib dilaksanakan oleh semua umat muslim didunia.   

Interpretan :  

Shalat adalah salah satu perintah Allah SWT, dan keutamaan dari shalat adalah 

berjamaah. Banyak orang melakukan shalat namun ia jarang melakukan shalat berjamaah. 

Banyak orang tidak mengetahui keutamaan shalat berjamah. Jaminan pahala untuk muslim yang 

melakukan shalat berjamaah. 

Ikon Indeks Symbol 

- Perlengkapan sholat   - Khusyu’  - Ibadah.   



Tehnik pengambilan gambar dalam scene ini adalah Medium Shot (MS) dimana untuk 

memperlihatkan ketiganya sedang melakukan sholat berjamaah. Setting dalam scene ini berada 

di dalam ruangan dirumah emen.  

Dalam analisis di scene ini dapat disimpulkan bahwa representasi dakwah islam disini 

dilakukan oleh ke tiga tokoh diatas, dimana emen, itje dan dadang sedang melakukan sholat 

berjamaah. Dimana sebelumnya emen mengatakan kepada dadang bahwa ia ingin menjadi 

seorang imam bagi keluarga kecilnya kelak.  

 Dalam scene ini emen itje dan dadang sedang melakukan sholat berjamaah, shalat 

berjamaah dilakukan paling sedikit oleh dua orang dan dapat dilaksanakan dirumah, surau, 

masjid. Masjid atau surau adalah tempat yang paling utama untuk mengerjakan shalat fardhu 

demikian juga shalat berjamaah yang paling utama juga di masjid. Namun karena mereka tinggal 

di tempat yang muslimnya minoritas maka mereka melangsungkan shalat berjamaah di rumah. 

Dan karena yang lebih paham dengan agama islam adalah dadang maka dadanglah yang menjadi 

seorang imamnya.  “shalat seorang bersama dengan seorang lainnya lebih baik daripada shalat 

seorang dir, shalat seorang bersama dua orang lainnya lebih baik dari pada seseorang bersama 

satu orang, jika jama’ah itu lebih banyak pesertanya maka jama’ah itu lebih disenangi oleh 

Allah Ta’ala.” [HR. Abu Dawud dan Nasai dari Ubay bin Ka’ab] 

 Shalat merupakan kewajiban bagi seorang muslim, sholat adalah salah satu dari rukun 

islam dimana rukun islam dan rukun iman harus di amalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapun ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang keutamaan sholat “(yaitu mereka yang 

beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami 

anugerahkan kepada mereka.” [QS Al-Baqarah : 3] 



“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” [QS 

Al-Baqarah :43]. 

 Maka dari itu dalam scene ini ditunjukan bahwa lebih baik sholat berjamaah dengan yang 

lain dibandingkan shalat seorang diri, dan emen yang baru dan seorang mualafpun masih dalam 

proses belajar dalam melakukan sholat. Dalam scene iini dakwah yang disisipkan adalah dakwah 

religi dimana shalat merpakan salah satu kewajiban seorang muslim, dan jika kita lebih dari satu 

orang didalam rumah alangkah lebih baiknya kita shalat berjamaah untuk mendapatkan pahala 

kebaikan lebih banyak.  

5.2 Pembahasan 

Saat ini banyaknya dakwah islam dilakukan oleh para pendakwah, maraknya 

aktivitas berdakwah tidak memungkiri jika para audience akan merasa bosan dengan 

cara yang mainstream dilakukannya. Film Wa’alaikumusallam Paris adalah salah satu 

film bergenre komedi yang menyisipkan judul islam untuk filmnya, mungkin para 

pembaca atau penonton akan mengira jika film ini mengankat genre religi namun tidak 

disangka dalam film ini produser memberikan sesuatu yang baru untuk perfilman 

Indonesia, film bergenre komedi ini memberikan bebrapa pelajaran dan pengetahuan 

serta memberikan bebrapa contoh dakwah yang dikemas secara apik dan tidak 

membosankan. Film yang didominasi oleh orang sunda ini menggunakan bahasa 

campuran yakni bahasa Indonesia, bahasa sunda, dan bahasa asing (Prancis).  

Dalam film ini ditemukan simbol-simbol yang merepresentasikan dakwah Islam 

dalam film komedi, peneliti membagi temuan yang telah di analisis dalam beberapa sub 

atau bagian. 



a. Syariat Islam, kewajiban seorang muslim untuk melakukan khitan adalah suatu 

syarat wajib yang harus dilakukan seorang muslim yang sudah baligh. Hal 

tersebut tercermin melalui scene 01 yang menggambarkan emen akan 

melakukan khitan dimana ia yang baru saja berpindah agama menjadi mualaf. 

Dan seorang mualaf yang sudah baligh diwajibkan untuk melakukan khitan jika 

sebelumnya dia belum di khitan.  

b. Pernikahan, pernikahan dalam agama islam merupakan penyempurnaan dari 

agamanya, karena pernkahan itu dianjurkan bukan hanya untuk diri sendiri, 

tetapi juga untuk rumah tangga, masyarakat, bangsa dan Negara bahwa dari 

pernikahan tersebut seseorang bisa terhindar dari godaan setan, dan ia bisa 

meneruskan generasi dari mendapatkannya keturunan.  

c. Sedekah dan berbuat baik, dalam islam membantu meringankan beban orang 

lain dan berbuat baik adalah salah satu bentuk sedekah yang bukan berupa 

materi. Terlihat dalam analisis scene 15 yayat yang membantu keluarga Itje 

membawa barang bawaan Itje yang akan di bawanya keluar negerimeskipun 

yayat tidak mendapatkan respon yang baik namun yayat tetap membantu dengan 

ikhlas. Dalam islam membantu meringankan beban sesame muslim adalah salah 

satu contoh dakwah bil-hall dimana ia mendapatkan pahala jika ia membantu 

sesamanya.  

Sebagai orang yang dianggap lebih mengerti akan agama islam, mamang 

memberikan beberapa bingkisang untuk emen, yang menurut mamang sangat 

berharga dan sangat berguna untuk membantu eman belajar. Buku agama yang 

diberikan mamang kepada emen dibungkus plastic berwarna putih. Dalam dialog 



dijelaskan bahwa buku ini sangat beruguna dan bisa membantu emen untuk 

belajar agama islam dan rumah tangga dalam Islam. Dalam islam berbagi ilmu 

kepada sesama muslim adalah termasuk dakwah bil-hall, dimana jika kita 

membagi ilmu kita maka Allah akan menambah ilmu kita lagi, memperluas ilmu 

kita juga dengan berbagi ilmu kepada sesama. Hal ini termasuk dalam sedekah 

menurut islam karena ia memberikan hal yang bermanfaat bagi orang lain dan 

agamanya. 

d. Memberi nasihat kepada anak. Memberi nasihat adalah kewajiban seorang orang 

tua karena, orang tua adalah orang yang berpengalaman dimana dalam scene 18 

terlihat pak engkos yang memberi nasihat kepada emen yang aka membawa 

putrinya pergi ke kampung halaman emen, mengingatkan jika anaknya adalah 

putri kesayangan dan jangan sampai menyakiti hatinya, dan emen merupakan 

sandaran itje yang baru dan tugas emen sebagai seorang suami adalah 

melindungi dan menjaganya seutuhnya seperti orang tuanya menjaganya.  

e. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa macam dakwah dimana 

tidak hanya dakwah tentang keislaman namun ada pula dakwah sosial dan 

dakwah budaya yang di gambarkan melalui potongan-potongan scene didalam 

film ini. Contohnya dimana ketika kedua tokoh utama menikah mereka 

menggunakan kebaya untuk mempelai perempuan, dan menggunakan peci untuk 

mempelai laki-laki. Dan contoh sosialnya digambarkan ketika tokoh dalam film 

saling membantu untuk meringankan pekerjaan yang sedang dikerjakan. 

 



Dalam beberapa hari emen dan itje pindah ke kampung halam emen, itje mulai 

membuat masalah dimana ia merasa dibohongi karena rumah emen jauh dari Paris. 

Konflik demi konflik bermunculan, namun emen sebagai suami yang bijaksana dan 

ingin menuruti keinginan sang istri ia pun meminta istrinya untuk bersabar setelah itu ia 

akan pindah ke Paris. Dalam penyelesaian konflik-konflik tokoh emen yang menjadi 

tokoh utama untuk penyampaiann dakwah berjiwa bijaksana dan sangat memahami 

agama Islam, meskipun ia seorang mualaf. Ia mempelajari sendiri isi-isi buku yang 

diberikan oleh mamang dan ia memahami sendiri meskipun ia telah dibantu oleh dadang 

untuk belajar agama Islam. 

Peneliti melihat beberapa dakwah disini merupakan contoh dakwah bil-hall (dakwah 

perilaku). Dimana dakwah ini memberikan contoh-contoh baik kepada orang lain atau 

dakwah yang mengedepankan perilaku langsung. Seperti mengucapkan salam, 

pernikahan, sedekah merupakan contoh-contoh dari dakwah bil-hall. Dalam penelitian 

ini peneliti menangkap beberapa tujuan pembuat film menyisipkan bebrapa contoh 

dakwah, dan contoh-contoh tersebut yang merupakan contoh dakwah yang ringan dan 

sering dilakukan oleh semua orang muslim dalam kesehariannya, seperti, saling 

membantu, meringankan beban orang lain, mengucapkan salam kepada sesame muslim, 

berbagi Ilmu dll. Dakwah bil-hall atau perbuatan ini diambil dengan tujuan agar para 

penonton merasakan langsung dan menyaksikan langsung bagaimana mereka 

menyampaikan dakwahnya. 

 

 

 



 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan.  

 Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian, dimana sebelumnya telah diuraikan 

hasil penelitian. Peneliti akan mengambil kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan. Selanjutnya peneliti akan menguraikan bebrapa kesimpulan dan bebrapa saran untuk 

memberi masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

 Berdasarkan penelitian analisis dan pembahasan yang dilakukan pada film 

Wa’alaikumusallam Paris dapat disimpulkan bahwa representasi Dakwah Islam dalam film 

komedi yang dipahami menggunakan semiotika Charles Sander Peirce terbukti dan diterapkan 

dalam dunia perfilman. 

 Dari hasil analisis semiotika Charles Saander Peirce yang berupa tanda, objek dan 

interpretan menunjukkan adanya tanda-tanda yang mewakili Dakwah Islam, hal ini dibuktikan 

dengan temuan-temuan pada beberapa scene dimana para tokoh merepresentasikan dakwah islam 

dengan cara dakwah bil-hall atau dakwah perbuatan.  

1. Dari temuan peneliti dakwah Islam yang menggambarkan syariat-syariat Islam yang 

wajib dilakukan oleh seorang muslim ditemukan pada scene 1, 11 dan 88 dimana syariat-

syaiat ini wajib dilaksanankan hukumnya oleh seorang muslim seperti khitan di scene 1 

yang wajib dilakukan oleh seorang muslim yang sudah baligh. 



2. Representasi dakwah Islam dalam film komedi ini juga di gambarkan dengan beberapa 

sifat-sifat baik yang ditemukan pada scene 19,39,58 dan 60, sebagian besar pengambaran 

dakwah melalui sifat ini digambarkan dengan sifat bijaksana dan ramah, dimana tokoh 

emen sebagai kepala rumah tangga bersifat bijaksana ketika sang istri kabur dari rumah 

dan menasehati sesuai dengan apa yang telah di atur oleh Islam. 

3. Identitas sebagai muslim juga menggambarkan representasi dakwah Islam dalam film 

komedi ini, dimana hal ini diperkuat pada beberapa scene mereka yang beragama Islam 

meskipun mereka berada di luar negeri mereka tidak bisa melepas identitas mereka 

sebagai muslim, dengan menggunakan sarung dan peci jika mereka berada dirumah. 

4. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa macam dakwah dimana tidak hanya 

dakwah tentang keislaman namun ada pula dakwah sosial dan dakwah budaya yang di 

gambarkan melalui potongan-potongan scene didalam film ini. Contohnya dimana ketika 

kedua tokoh utama menikah mereka menggunakan kebaya untuk mempelai perempuan, 

dan menggunakan peci untuk mempelai laki-laki. Dan contoh sosialnya digambarkan 

ketika tokoh dalam film saling membantu untuk meringankan pekerjaan yang sedang 

dikerjakan. 

Dalam film ini dakwah yang diusung sangatlah umum dan ringan maka dari itu sangat 

mudah bagi audience untuk menyerap bagaimana pesan-pesan agama yang direpresentasikan 

oleh tokoh. Berdakwah di jaman modern seperti ini tidak hanya dengan cara cermah atau 

pidato namun menyelipkan beberapa adegan tentang keislaman merupakan salah satu bentuk 

dakwah yang ingin disampaikan oleh penulis. Film yang baik tentunya akan memberikan 

pengalaman batin dan pengalaman audio visual baru mengenai sebuah masyarakat. Karena 

film merupakan media yang efektif untuk mengkomunikasikan nilai-nilai kepada masyarakat 



sehingga perilaku penonton dapat berubah mengikuti apa yang disaksikannya dlam berbagai 

film yang ditontonnya, jadi sangat bagus sekali jika film digunakan sebagai media dakwah 

Islam kepada masyarakat luas.  

 

 

6.2 Saran 
 

Dari hasil analisis data yang telah peneliti kemukakan sebelumnya, peneliti memberikan 

masukan secara akademis dan praktis bagi setiap pihak terkait dan hubungan dengan karya tulis 

ini, yakni: 

6.2.1. Saran Akademis   

1. Penelitian ini menggunakan analisis semiotik dengan teori Charles Sanders 

Pierce untuk mengungkap bagaimana penyampaian dakwah  Islam dalam film 

komedi sehingga hasil dari penelitian ini terbatas pada makna yang 

terkandung pada penyampaian tertulis oleh peneliti. Oleh karena itu, 

disarankan di masa mendatang penelitian dengan tema yang sama seperti ini 

dapat menggunakan analisis semiotik model lain yang lebih dari satu 

sehingga dapat menemukan hasil penelitian yang lebih mendalam dan 

beragam. 

2. Diharapkan adanya penelitian yang lebih menalam dengan teori dan cara 

penelitian lain untuk meneliti pesan dan makna serta pengambaran dakwah 

Islam dalam film komedi. 



6.2.2. Saran Praktis. 

1. Bahwa media film yang menyuguhkan Dakwah Islam adalah sebuah amanahyang harus 

dipertanggung jawabkan. Penulis berharap kepada penonton saat menonton film ini harus 

dengan sikap yang kritis untuk menyikapi dan menyimpulkan pesan-pesan yang tersirat, 

agar tidak hanya menerima cerita yang disuguhkan saja, sehingga penonton bisa aktif 

untuk memahami pesan komunikatif yang disampaikan. Melalui film ini kita bisa 

memahami bahwa berbagi ilmu tidak memandang jarak dan waktu, serta seberapa 

jauhnya kita, kita tetap bisa membagi ilmu kita dengan cara-cara yang modern. 

2. Film Wa’alaikumusallam Paris merupakan film komedi, drama meskipun hanya sedikit 

menampilkan komedi dari ceritanya namun alur cerita ini berakhir dengan bahagia 

meskipun konflik banyak terjadi pada scene-scene akhir. Oleh karena itu sifat bijaksana 

saat menyelesaikan masalah sanagatlah diperlukan karena jika kita terbawa emosi saat 

menyelesaikan masalah, masalah tersebut tidak akan terselesaikan.  
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