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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Film merupakan bagian penting dari perkembangan kehidupan manusia 

untuk saat ini. Film bahkan menjadi gambaran bagaimana kehidupan suatu bangsa 

dan masyarakat karena dalam sebuah film terdapat bahasa, kebiasaan- kebiasaan, 

cerita-cerita khas, lokasi-lokasi menarik dan sebuah kebudayaan atau masyarakat 

dalam suatu bangsa. 

Menonton film bisa menjadi hiburan bahkan adapula yang menjadikannya 

sebagai hobby. Kita dapat melihat imajinasi sutradara yang dituangkan secara 

apik dalam film. Sebagai komunikasi, film merupakanbagian penting dari sistem 

yang digunakan oleh para individu dankelompok untuk mengirim dan menerima 

pesan (Subandy Ibrahim, 2011:190) 

Selama dua dekade lalu, sekitar tahun 1980-an hingga 1990-an perfilman 

Indonesia terpuruk sangat dalam. Insan film Indonesia seperti tak bisa berkutik 

menghadapi arus film impor. Masalah yang dihadapi harus diakui sangatlah 

kompleks, mulai dari persoalan dana, SDM, hingga kebijakan pemerintah. 

Persoalan ini dari tahun ke tahun semakin melebarkan jarak antara film, bioskop 

dan penonton, tiga komponen yang seharusnya memiliki pemahaman yang sama 

terhadap sebuah industri film. 

Namun perkembangan film Indonesia saat ini semakin pesat di setiap 

tahunnya. Masyarakat kini tidak hanya disajikan film horor dibalut keseksian, 

namun film berkualitas di berbagai genre. Menurut salah satu pelaku industri film, 
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Agus Kuncoro, tahun 2014 warna film akan semakin berwarna. Tak ada lagi satu 

genre yang menguasi bioskop, tapi mulai dari komedi hingga film bertemakan 

politik. 

Industri perfilman Indonesia ini juga tak bisa lepas dari tanggung jawab 

pemerintah, apalagi saat ini dengan sudah terpilihnya Presiden baru kita yakni 

Bapak Joko Widodo. Diharapkan peran pemerintah bisa membantu pelaku 

industri film dalam hal mencari bahan baku yang lebih murah, lebih menunjang 

namun berkualitas sehingga perfilman di Indonesia mencapai garis kesuksesan 

seperti di negara tetangga.Banyak aspek yang dapat disajikan dalam sebuah film, 

misalnya: alur cerita, karakter tokoh atau pemain, gaya bahasa, kostum, ilustrasi 

musik, dan setting.  

(http://www.kompasiana.com/pradiktawirawan/perkembangan-industri-perfilman-

indonesia-saat-ini) 

 Apapun jenis atau temanya, Film selalu merekam realitas yang tumbuh 

danberkembang dalam masyarakat, dan kemudianmemproyeksikannya ke atas 

layar (Alex Sobur, 2006:127).  

Dari Fenomena yang Terjadi dalam perfilman Indonesia film merupakan 

suatu tontonan yang menghibur, dan dengan sedikit kreatif kita bisa memasukan 

pesan-pesan dakwah pada tontonan tersebut seperti hanya para pendahulu kita. 

Menurut Onong Uchyana Efendi, Film merupakan Medium Komunikasi yang 

ampuh, bukan saja menghibur, tetapi juga untuk penerangan dan pendidikan 

bahkan, Jakop Sumardjo, dari pusat pendidikan film dan televisi, menyatakan 

bahwa film berperan sebagai pengalaman dan nilai. Senada dengan pendapat 

http://www.kompasiana.com/pradiktawirawan/perkembangan-industri-perfilman-indonesia-saat-ini
http://www.kompasiana.com/pradiktawirawan/perkembangan-industri-perfilman-indonesia-saat-ini
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diatas, Kaidar Bagir Seorang CEO Mizan, Menyatakan Bahwa Kegiatan 

Pengtransformasian Ajaran Islam akan dinilai sia-sia apabila para pelaku dakwah 

tidak memanfaatkan media sebagai sesuatu kekuatan dalam pelaksanaan dakwah 

kontemporer. Oleh Karena itu, Film bisa menjadi suatu solusi ketika mesyarakat 

mengalami suatu stagnansi dalam penerimaan informasi Keislaman. 

Meskipun begitu, kini banyak pula berbagai genre film yang mampu 

menonjolkan sisi edukasi bagi penontonnya. Begitu banyak pesan-pesan edukatif 

yang disampaikan kepada para penonton melalui film tersebut. Misalnya saja, 

edukasi dalam bentuk social, dakwah, dan lain sebagainya. Salah satu film yang 

kental akan pesan-pesan edukasi di dalamnya adalah Cinta Subuh 1.  

Cinta subuh 1 merupakan sebuah film pendek Indonesia yang diarahkan 

oleh Amrul ummami, film ini mengikuti kisah dari seorang pria yang bernama 

Angga yang berjuang bangun diwaktu subuh dan menunaikan sholat subuh di 

masjid. Awalnya Angga sulit sekali bangun diwaktu subuh dan sering 

melewatkannya. Karena sebab itulah Angga diputus pacarnya karena sering 

meninggalkan sholat subuh. Dari situlah Angga sadar dan berjuang untuk 

melaksanakan sholat subuh dengan bantuan teman kosnya. 

Melihat dari sinopsinya tersebut, sangat kental sekali pesan-pesan agama 

yang begitu ditonjolkan melalui pemerannya. Oleh karena masyarakat yang 

menjadi sasaran dakwah sangat heterogen dan memiliki pluralitas yang sangat 

tinggi dalam berbagai aspek.Film Cinta Subuh 1 Telah Dirilis di situs berbagi 

youtube pada 12 Desember 2014 lalu, dan tidak disangkah , film cinta subuh 1 ini 

diapresiasi oleh banyak netizen hingga saat ini, sudah mencapai 104,734 views 
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hanya dalam 1 BULAN lebih saja. Angkah ini sangat Fenomenal bagi WANT 

Productions. Karena dalam sejarah film pendek WANT Productions sebelum cinta 

Subuh 1, maksimal hanya mencapai 26.000 views saja dan itupun membutuhkan 

waktu lebih dari 2 bulan, dari perolehan views cinta subuh 1 bisa menjadi nilai 

tambah untuk diteliti dalamunsur pesan dakwah dalam film pendek ini. 

Dakwah merupakan konsep yang sepenuhnya mengandung pengertian 

menyeru kepada yang baik, yaitu baik menurut Islam. Pengertian dakwah 

sebagaimana dipahami dalam surat an-Nahl ayat 125 mempunyai makna yang 

luas dan mendalam, begitu juga pelbagai definisi yang telah dibaca tentang 

pengertian-pengertian dakwah. Jelas bahwa dakwah adalah tugas agama yang 

luhur dan mulia karena merupakan suatu upaya dan usaha merubah manusia dari 

kondisi yang kurang baik kepada kondisi yang lebih baik.  

Esensi dakwah memiliki peran sangat penting dalam kehidupan umat 

manusia guna mempertemukan kembali fitrah manusia dengan agama atau 

menyadarkan manusia supaya mengakui kebenaran Islam dan mau mengamalkan 

ajaran islam sehingga bisa menjadi orang yang baik. Dengan berbagai dakwah 

yang kita temukan sehari-hari sama seperti apa yang ada didalam synopsis yang 

sudah saya bahas diatas mengenai film “Cinta Subuh 1” 

Untuk membuktikkan kebenaran muatan unsur pesan dakwah dalam film 

Cinta subuh 1, maka penelitian ini akan diberikan judul “Unsur Pesan Dakwah 

dalam Film Cinta Subuh 1, Karya Amrul Ummami.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah yang telah dijelaskan diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar unsur pesan 

dakwah dalam film “Cinta Subuh 1” karya Amrul Ummami? 

1.3 Tujuan penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 

dan mendiskripsikan seberapa besar unsur pesan dakwah dalam film “Cinta Subuh 

1” karya Amrul Ummami. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Suatu Penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

a.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu 

pengetahuan dibidang ilmu komunikasi pada umumnyadan pesan 

dakwah yang ditampilkan dalam film cinta subuh 1. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya refrensi dan literatur dalam 

dunia keperpustakaan tentang komunikasi masa. 

 

 

 

 

 

 


