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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Tentang Dakwah 

2.1.1 Pengertian Komunikasi Dakwah 

Dakwah Memang Tidak Lepas dari komunikasi. Karena pada dasarnya 

dakwah merupakan salah satu pengejawatan dari komunikasi, walaupun tidak 

semua aktifitas komunikasi adalah dakwah. Dakwah Merupakan seruan atau 

ajakan berbuat kebajikan untuk menaati perintah dan menjahui Larangan Allah 

SWT dan Muhammad Rasulullah SAW, Sebagaimana yang terdapat dalam 

Alquran dan Al-Hadits (Hamidi, 2010 :06) 

Jadi  yang dimaksud komunikasi dakwah yaitu proses penyampaian pesan 

dari Komunikator (Da’i) Kepada Komunikan (Mad’u) yang berisi ajakan untuk 

menyeru Kepada Allah SWT. Dan senantiasa Berbuat kebaikan serta mengikuti 

apa yang ada didalam Alquran dan Al-Hadist. 

2.1.2 Fungsi Dakwah 

Islam menghendaki tatanan Masyarakat yang ideal bagi Aqidah, ibadah 

maupun akhlak. Dalam sejarah kemanusiaan masyarakat demikian belum 

terwujud secara utuh.  

Oleh karena itulah dakwah selalu diperkirakan untuk meningkatkan 

kualitas spriritual manusia secara perorangan maupun masyarakat. 
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Adapun Fungsi Dakwah Antara lain 

1. Dakwah berfungsi untuk Menyebarkan islam kepada manusia sebagai 

individu dan masyarakat sehingga mereka merasakan rahmat sebagai 

rahmatan lil’ alamin bagi seluruh makhluk Allah. 

2. Dakwah berfungsi melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi 

kaum muslimin berikutnya sehingga kelangsungan ajaran islam beserta 

pemeluknya tidak terputus. 

3. Dakwah Berfungsi korektif artinya meluruskan akhlak yang bengkok, 

mencegah kemungkaran dan megeluarkan manusia dari kegelapan rohani. 

2.1.3 Unsur-Unsur dakwah 

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam 

setiap kegiatan dakwah (M.munir dan Wahyu Illaihi,2009:21) 

Unsur-unsur Tersebut Meliputi : 

1. Da’i (pelaku dakwah) 

Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan, maupun 

perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat 

organisasi/lembaga. 

Maka dapat diketahui bahwa setiap muslim dan muslimah mendapatkan 

tugas dan beserta tanggung jawab berdakwah dari Allah disesuaikan dengan 

kemampuan dan kadar ilmu pengetahuan yang mereka miliki dan berdakwah tidak 

hanya dikhususkan kepada para ulama. Sebab dakwah merupakan suatu 

kewajiban bagi seluruh umat berdasarkan kemampuan mereka masing-masing 

(Said Al Qahtani, 2005:84) 
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2. Mad.u (penerima Dakwah) 

Mad.u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah, atau manusia 

penerima dakwah, baik sebagai indivisu maupun sebagai kelompok, baik 

manusia yang beragama islam maupun tidak atau dengan kata lain 

manusia keseluruan. 

3. Maddah (Materi) Dakwah 

Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan Da,i 

Kepada Mad.u. 

Ada lima macam-macam media dakwah antara lain : 

a. lisan adalah media dakwah yang paling sederhana yang menggunakan 

lidah dan suara, dakwah dengan media ini dapat berbentuk pidato, 

ceramah, kuliah, bimbingan dan penyuluhan. 

b. Tulisan adalah media dakwah melalui tulisan, buku, majalah, surat-

menyurat (korespondensi), spanduk. 

c. Lukisan adalah media dakwah melalui gambar, karikatur. 

d. Audio visual adalah media dakwah yang dapat merangsang indra 

pendengaran, penglihatan seperti televisi, film, slide, internet. 

e. Akhlak yaitu media dakwah melalui perbuatan-perbuatan nyata yang 

mencerminkan ajaran islam yang secara langsung dapat dilihat dan 

didengarkan oleh Mad.u. 

4. Thariqah (metode) dakwah 

Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk 

menyampaikan ajaran materi dakwah islam. 



10 
 

Ada 3 macam metode dakwah antara lain: 

a. Bil Hikmah, yaitu Berdakwah dengan memerhatikan situasi dan 

kondisi sasaran dakwah dengan menitikberatkan pada kemampuan 

mereka, sehingga didalam menjalankan ajaran-ajaran islam 

selanjutnya, mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan. 

b. Mau’izatul Hasanah, yaitu berdakwah dengan memberi nasihat-

nasihat atau menyampaikan ajaran islam dengan rasa kasih sayang, 

sehingga nasihat dan ajaran islam yang disampaikan itu dapat 

menyentuh hati mereka. 

c. Mujadalah, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan 

membantah dengan cara yang sebaik-baiknya dengan tidak 

memberikan pada komunitas yang menjadi sasaran dakwah 

2.2 Pesan Dakwah sebagai Pesan Komunikasi dalam Film Drama 

Komunikasi sebagai tindakan satu arah mengisyaratkan penyampaian 

pesam searah dari seseorang baik personal maupun lembaga kepada seseorang 

(sekelompok orang) lainnya, baik secara langsung ataupun melalui media, seperti 

surat (selebaran), surat kabar, majalah, radio atau televisi. Sedangkan pesan 

disampaikan dalam bentuk simbol, baik verbal (lisan) atau nonverbal (non-lisan). 

Simbol lisan adalah kata-kata, sedangkan simbol nonverbal adalah apa yang anda 

sampaikan dengan nada suara atau gerak fisik (gestures) seperti gerak mata, 

ekspresi wajah, menggapaikan tangan, memainkan jari-jemari atau sikap badan 

(postures) dan penampilan (appearance), atau isyarat, seperti membunyikan alat 

atau menunjukkan warna (Hidajat, 2006: 43) 
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Sedangkan menurut Widjaja (2003:32) pesan adalah keseluruhan dari apa 

yang disampaikan oleh komunikator. Pesan ini mempunyai arti pesan (tema) yang 

sebenarnya menjadi pengaruh didalam usaha mencoba mengubah sikap dan 

perilaku komunikan. Pesan dapat secara panjang lebar mengupas berbagai segi, 

namun inti pesan dari komunikan akan selalu mengarah pada tujuan akhir 

komunikasi itu. Penyampaian pesan dapat melalui lisan, tatap muka, langsung 

atau menggunakan media atau saluran. Adapun bentuk-bentuk pesan itu sendiri 

diantaranya bersifat : 

a. Informatif 

Memberikan keterangan-keterangan dan kemudian dapat mengambil 

kesimpulan sendiri. Dalam situasu tertentu pesan informatif lebih berhasil 

daripada pesan persuasif. 

b. Persuasif 

Berisi bujukan, rayuan yakni membangkitkan pengertian dan kesadaran 

manusia bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan perubahan 

sikap tetapi perubahan ini atas kehendak sendiri. 

c. Koersif 

Yaitu memaksa dengan menggunakan saksi, bentuk yang terkenal dari 

penyampaian pesan koersif adalah agitasi, yakni dengan penekanan-

penekanan yang menimbulkan penekanan batin dan ketakutan diantara 

sesama kalangan publik. Koersif dapat berbentuk perintah, instruksi dan 

sebagainya. 
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Pesan merupakan unsur komunikasi yang perlu dibahas dalam penelitian 

ini. Dimana dalam penyampaian pesan merupakan salah satu indikator bagi 

keberhasilan komunikasi itu sendiri. Dalam perspektif komunikasi massa film 

dimaknai sebagai pesan-pesan yang disampaikan dalam komunikasi film yang 

memahami hakeka, fungsi dan efeknya. Dalam hal ini film dijadikan sebagai 

media untuk menyampaikan pesan yang diharapkan nanti pengaruhnya dalam 

pembentukan pola pikir, sikap, dan tingkah laku disamping menambah 

pengetahuan dan memperluas wawasan masyarakat bisa terpenuhi. 

Sementara menurut Dennis McQuail (1996:14) terdapat tiga tema pesan 

dalam sejarah perkembangan film yang sangat penting. Tema yang pertama 

adalah pemanfaatan tema film sebagai alat propaganda. Upaya membaurkan 

pengembangan pesan dengan hiburan memang sudah lama diterapkan dalam 

sastra dan drama. Tema yang kedua adalah unsur-unsur ideologi yang terselubung 

dan tersirat dalam banyak film hiburan umum. Sedangkan tema terakhir adalah 

pedidikan, dimana film memiliki kemampuan mengantar pesan secara unik. 

Dalam penelitian ini pesan dakwah merupakan isi dakwah berupa kata, 

gambar, lukisan dan sebagainya yang diharapkan dapat memberikan 

pemahaman bahkan perubahan sikap dan perilaku mitra dakwah (Ali Aziz, 

2009:31) Dari sini dapat disimpulkan bahwa pesan dakwah adalah segala bentuk 

simbol-simbol yang berupa kata, gambar, dan sebagainya yang berlandaskan pada 

al-Qur’an dan Sunnah dan diharapkan dapat memberikan pemahaman bahkan 

perubahan dari sikap atau perilaku yang negatif ke sikap atau perilaku yang positif 

pada diri khalayak. 
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Namun adakalanya masih terdapat komunikator yang tidakmenyadari 

bahwapesan yang disampaikannya itu tidak berkaitandengan komunikan, dan 

komunikan tidak merasa berkepentingansehingga komunikasi tidak berjalan 

responsif. Oleh karena itu, dalammerencanakan sebuah pesan harus diperhatikan 

hal-hal sebagaiberikut: 

1) Pesan harus dirancangkan dan disampaikan sedemikian rupasehingga 

dapat menarik perhatian sasaran yang dimaksud. 

2) Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju padapengalaman 

yang sama antara komunikator dan komunikan,sehingga sama-sama dapat 

mengerti. 

3) Pesan harus dapat membangkitkan kebutuhan pribadi pihakkomunikan, 

dan menyarankan beberapa cara untuk memperolehkebutuhan itu. 

4) Pesan harus menyarankan suatu cara untuk memperoleh 

kebutuhantersebut yang layak bagi situasi kelompok tempat 

komunikanberada pada saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan 

yang dikehendaki (Wahyu Ilaihi, 2010:99) 

Film termasuk media dakwah yang materi dakwahnyadisampaikan secara 

verbal dan non verbal, karena dalam film kegiatantersebut dikombinasikan 

sehingga menjadi tayangan yang menarikuntuk ditonton. 

2.3 Film sebagai Media Massa 

Film, awalnya  disebut sebagai “bioscope”, karena presentasi visualnya dan 

realitas sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari (asal kata bios dari Yunani, 

artinya cara hidup). Film merupakan bidang kajian yang relevan dalam analisis 
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semiotik. Seperti yang dikemukakan oleh van Zoest, film dibangun dengan 

banyak tanda semata-mata. Tanda-tanda itu termasuk berbagai sistem tanda yang 

bekerja sama dengan baik untuk mencapai efek yang diharapkan. Unsur 

terpenting dan film adalah gambar dan suara yang berupa kata yang diucapkan, 

suara-suara lain yang mengiringi gambar, dan musik. Berbeda dengan fotografi 

statis, rangkaian gambar dalam film menciptakan imaji dan sistem penandaan. 

Film kini dianggap sebagai medium yang paling mempengaruhi kehidupan 

seseorang dikarenakan sifatnya yang visual hingga mendekati kenyataan. Sebuah 

film dapat merubah cara pandang seseorang dan merubah cara berpikir seseorang. 

Dikarenakan film dapat memberikan pengaruh sebesar itu, maka film kini banyak 

diteliti dan menjadi salah satu penelitian studi kasus pengaruh film. Semua 

penelitian tentang pengaruh film itu menyatakan bahwa film yang memberikan 

pengaruh pada masyarakat dan bukan sebaliknya. 

Pada dasarnya, film adalah sebuah salah satu media massa, dimana pesan 

komunikasi diwujudkan dalam sebuah serta yang memiliki tujuan tertentu seperti 

hiburan, pengetahuan, menyajikan peristiwa dan juga ada yang menggunakan film 

sebagai propaganda. Film merupakan hasil seni kreativitas dan representasi sosial 

dan seorang komunikator. Sebagai studi komunikasi, film merupakan 

penyampaian pesan melalui pesan-pesan tertentu melalui suara, akting, dialog, 

warna, pengambilan gambar dan teknik editing. Pada perkembangannya film tidak 

lagi dimaknai sekedar sebagai karya seni,  tetapi  lebih  sebagai  praktik  sosial  

(Turner  dalam  Irawanto, 1999:11) serta komunikasi massa (Jowett dan Linton 

dalam Irawanto,1999:11).  
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Terjadinya pergeseran perspektif ini, paling tidak, telah mengurangi bias  

normatif atau toritisi film yang cenderung membuat idealisasi, oleh karena itu 

mulai meletakkan film secara obyektif. Baik perspektif paraktik sosial maupun 

komunikasi massa, sama-sama melihat kompleksitas aspek-aspek film sebagai 

medium komunikasi massa yang beroperasi di dalam masyarakat. Dalam 

perspektif praktik sosial, film tidak dimaknai sebagai ekspresi seni pembuatnya, 

tetapi melibatkan interaksi yang kompleks dan dinamis dan elemen elemen 

pendukung proses produksi, distnbusi maupun eksibisinya. Lebih luas lagi, 

perspektif ini mengasumsikan interaksi antara film dengan ideologi kebudayaan 

dimana film itu diproduksi dan dikonsumsi (Irawanto, 1999:11) 

Sedangkan dalam perspektif massa, film dimaknai sebagai pesan-pesan 

yang disampaikan dalam komunitas filmis, yakni memahami hakikat, fungsi dan 

efeknya. Perspektif ini memerlukan pendekatan yang terfokus pada film sebagai 

proses komunikasi. Di samping itu, dengan meletakkan film dalam konteks sosial, 

politik, dan budaya di mana proses komunikasi itu berlangsung, sama artinya 

dengan memahami preferensi penonton yang pada gilirannya menciptakan citra 

penonton film. Karakteristik film sebagai media massa juga mampu membentuk 

semacam konsensus publik secara visual, karena film selalu bertautan dengan 

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan selera publik. Dengan kata lain film 

merangkum pluralitas nilai yang ada dalam masyarakatnya. 

Menurut Selby dan Cowdery, salah satu aspek yang menjadi landasan 

analisis sebuah film adalah konstruksi. Konstruksi adalah kenyataan yang dibuat 

orang dalam kehidupan sehari-hari. Konstruksi ini berhubungan dengan 
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pembentukan image. Konstruksi merupakan pemikiran bahwa semua teks media 

dikonstruksi menggunakan suatu bahasa media dan kode-kode yang dipilih dalam 

pengkonstruksian tersebut mengandung informasi budaya tertentu. 

Film dibangun dengan banyak tanda atau simbol yang bekerja sama dalam 

suatu sistem untuk mencapai efek yang diharapkan. Penggunaan tanda tanda itu 

yang berupak teknik editing, musik dan yang lainnya dimaksudkan untuk 

membenkan makna pada film. Pemaknaan seseorang terhadap sebuah tanda bisa 

saja berbeda antara satu dengan yang lainnya tergantung pada latar belakang cara 

berpikir, pengalaman dan budaya orang tersebut. 

Tanda-tanda dalam film yang dianalisa dengan semiotika ini bisa berupa 

pergerakan kamera, teknik editing, pencahayaan, ilustrasi musik, teks naskah dan 

lainnya. Teknik pengambilan gambar ini memiliki makna tersendiri dan dapat 

memberikan efek tertentu dalam sebuah adegan. Begitu juga dengan pencahayaan, 

ilustrasi musik, editing dan yang lainnya. 

2.4 Film dan Budaya 

Hubungan antara film dan budaya bersifat timbal balik. Budaya 

mempengaruhi film dan pada gilirannya film juga mempengaruhi budaya. Di satu 

pihak, sebagaimana media massa umumnya, film merupakan cermin atau jendela 

masyarakat dimana media massa itu berada. Nilai, norma, dan gaya hidup yang 

berlaku pada masyarakat akan disajikan dalam film yang diproduksi. Film–film 

seperti Si Doel dan Gie adalah film–film yang merepresentasikan budaya 

Indonesia yang lebih orisinil. Kepercayaan sebagian masyarakat kita yang 

berlebihan terhadap mistik dicerminkan lewat produksi film yang  jumlahnya juga 
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berlebihan, seperti dalam film – film tentang Nyi Roro kidul, Nyi Blorong, dan 

nyai–nyai yang lain. 

Akan tetapi dipihak lain, film juga berkuasa menetapkan nilai–nilai budaya 

yang "penting" dan "perlu" dianut oleh masyarakat, bahkan nilai–nilai yang 

merusak sekalipun. Hampir tidak ada kontroversi bahwa gaya hidup sebagaian 

masyarakat kita yang hedonistik dan permisif, antara lain dipengaruhi juga oleh 

film yang mereka tonton, termasuk film – film sensual (untuk tidak mengatakan 

porno) yang diproduksi pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an. Beberapa kasus 

yang dilaporkan media massa menunjukkan bahwa perkosaan dinegara kita yang 

dilakukan terhadap wanita, seperti diakui pelakunya, disebabkan pelakunya 

dipengaruhi tontonan film tersebut. 

Martin DeFleur (1970 : 129 – 131) dalam Deddy Mulyana (2008 : 90) 

mengatakan lewat teori norma budayanya (the Cultural Norms Theory) bahwa 

pada dasarnya media massa (termasuk film) lewat sajiannya yang selektif dan 

tekanannya pada tema–tema tertentu, menciptakan kesan–kesan pada khalayaknya 

bahwa norma – norma budaya bersama mengenai topik – topik yang ditonjolkan 

didefinisikan dengan suatu cara tertentu. Artinya, media massa, termasuk film, 

berkuasa mendefinisikan norma–norma budaya buat khalayaknya.  

Menurut DeFleur, oleh karena perilaku individu dipandu norma–norma 

budaya (atau kesan individu mengenai norma – norma tersebut) mengenai suatu 

topik atau situasi, media tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi 

individu. Dengan kata lain, media menyediakan "definisi situasi" yang dipercayai 

individu sebagai nyata. DeFleur menyebutkan tiga pola pembentukan pengaruh 
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lewat media massa: pertama memperteguh norma yang ada (misalnya 

kekeluargaan, cinta tanah air, atau agresivitas); kedua menciptakan norma yang 

baru (misalnya, goyang "ngebor" Inul, pakaian dengan perut terbuka wanita, dan 

"topi kupluk" pada pria); ketiga mengubah norma yang ada (selera makanan cepat 

saji, jilbab yang lebih fashionable). Namun pada dasarnya proses pembentukan 

pengaruh tersebut bergantung pula pada faktor – faktor psiko-sosio-budaya 

individu (tingkat keterbujukan, kelompok rujukan, usia, tingkat pendidikan, 

agama, jenis kelamin, dsb) 

2.5 Unsur-Unsur Komunikasi yang Menggunakan Media Film 

Ada satu definisi komunikasi massa yang dikemukakan Michael W.Gamble 

dan Teri Kwal Gamble (Nurudin, 2007:8-9). Menurut mereka bisa didefinisikan 

sebagai komunikasi massa jika mengcakup hal-hal sebagai berikut: 

a. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan 

modernuntuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada 

khalayakyang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui media 

modern pulaantara lain surat kabar, majalah, televise, film, atau gabungan 

antara mediatersebut. 

b. Komunikator dalam media massa dalam menyebarkan pesan-

pesannyabermagsud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan orang yang 

tidaksaling kenal atau mengetahui satu sama lain. Anonimitas audience 

dalamkomunikasi massa inilah yang membedakan pula dengan jenis 

komunikasiyang lain. Bahkan pengirim dan penerima pesan tidak saling 

mengenal satusama lain. 
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c. Pesan adalah milik publik .artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan 

danditerima oleh banyak orang. Karna itu, diartikan milik publik.  

d. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal 

sepertijaringan, ikatan, atau perkumpulan. Dengan kata lain, 

komunikatornya tidakberasal dari seseorang, tetapi lembaga. Lembaga 

itupun juga biasanyaberorientasi pada keuntungan, bukan organisasi suka 

rela atau nirlaba. 

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

Artinya,pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh 

sejumlahindividu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat media 

massa. Iniberbeda dengan komunikasi antarpribadi, kelompok atau public 

dimanayang mengontrol bukan sejumlah individu. Beberapa individu 

dalamkomunikasi massa itu ikut berperan dalam membatasi memperluas 

pesanyang disiarkan. Contohnya adalah seorang reporter, editor film, 

penjagarubric, dan lembaga sensor lain dalam media itu bisa berfungsi 

sebagaigatekeeper. 

f. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. Kalau dalam 

jeniskomunikasi lain, unpan balik bisa bersifat langsung. Misalnya 

dalamkomunikasi antar pesona. Dalam komunikasi ini unpan balik 

langsungdilakukan, tetapi komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar 

tidak bias langsung dilakukan alias tertunda (delayed). 
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2.6 Unsur Pesan Dalam Film 

Salah satu komponen komunikasi yang perlu dibahas lebih mendalam 

dalam penelitian ini adalah komponen pesan. Pesan merupakan salah satu 

komponen dalam komunikasi yang harus dipenuhi, selain komunikator dan 

komunikasn. Jika salah satu tiga komponen ini tidak ada maka komunikasi pun 

tidak ada. Proses penyampaian pesan cara, atau teknik penyampaian pesan 

merupakan salah satu indikator bagi keberhasilan aktifitas komunikan. Pesan 

adalah keseluruhan daripada apa yang disampaikan oleh komunikator. (Widjaja, 

1993:14) 

Pesan itu sendiri dapat diartikan sebagai perintah, nasehat atau permintaan 

dan amanat yang disampaikan lewat orang lain. Pesan tidak dapat lepas dari 

komunikan massa yang bersifat umum (public). Karena ditujukan kepada umum 

dan mengenai kepentingan umum jadi tidak ditujukan kepada perorangan atau 

kepada sekelompok orang tertentu. Pesan dalam komunikasi dikonsepsikan 

sebagai alat pengaruh sosial. (Wahyu Ilaihi, 2010: 97) 

Pesan sebagai terjemahan dari “message” merupakan lambang bermakna 

yang membawakan pikiran atau perasaan komunikator. Pada umumnya, 

komunikasi berlangsung menggunakan bahasa, mengingat bahasa mampu 

membawakan pikiran atau perasaan seseorang baik mengenai hal konkret maupun 

abstrak, tidak saja tentang hal atau persitiwa yang terjadi sekarang, namun juga 

terjadi di masa mendatang. Dalam kajian film, pesan-pesan akan terwujud dalam 

cerita dan misi yang dibawa film tersebut serta terangkum dalam bentuk; drama, 

action, komedi, horror, dan sebagainya. Jenis-jenis film inilah yang dikemas oleh 
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seorang sutradara sesuai dengan tendensi masing-masing. Ada yang tujuannya 

sekedar menghibur, memberi penerangan, atau mungkin kedua-duanya. 

Pesan yang disampaikan dalam sebuah film dapat menimbulkan dampak-

dampak yang dapat mempengaruhi dan menimbulkan efek-efek tertentu. Hal ini 

dapat dilihat dari sejumlah penelitian yang telah dilakukan seperti pengaruh 

tayangan film terhadap anak. Dalam sebuah media massa termasuk juga media 

film, semua pesan yang terkandung dapat ditangkap dan dipahami dengan cara 

menganalisanya. Pada dasarnya studi media massa mencakup pencarian pesan dan 

makna yang terdapat didalamnya. 

2.7 Cultural Imperialism Theory 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh herb schiller pada tahun 1973. 

Tulisan pertama schiller yang dijadikan dasar bagi munculnya teori ini adalah 

communication and cultural domination. Teori imperialism budaya menyatakan 

bahwa Negara barat mendominasi media diseluruh dunia. Hal ini berarti, media 

massa Negara barat mendominasi media massa didunia ketiga. Alasannya, media 

barat mempunyai efek yang kuat untuk mempengaruhi media dunia ketiga. Media 

barat sangat mengesankan bagi media didunia ketiga, sehingga mereka ingin 

meniru budaya yang muncul lewat media tersebut. Dalam perspektif teori ini, 

ketika terjadi proses peniruan media Negara berkembang dari Negara maju, saat 

itulah terjadi penghangcuran budaya asli dinegara ketiga.  

Sebagai peneliti tertarik dengan Cultural Imperialism Theory. Media bisa 

dikatakan sebuah garis jalan yang lebar, sedangkan Massa bisa dikata kumpulan 

makhluk yang berjalan menikmati arah, mau kemana arah jalan dari makhluk itu, 
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maka makhluk itu bisa mengikuti dengan arah jalan yang disediakannya. Sama 

dengan ketika para penonton menilai bagaimana kandungan film-film dakwa yang 

mulai berkembang media social, televisi , cetak dan online dengan tujuan untuk 

memberi sebuah manfaat baik untuk para penonton. Setiap hari tayangan film film 

dakwah, tidak di media massa online saja, bisa cetak dan media elektronik. 

Dengan adanya film-film dakwah yang mulai muncul bisa menjadi dampak baik 

kepada masyarakat, sehingga bisa memajuhkan sisi edukasi untuk semua orang 

Indonesia. 

2.8 Unsur Pesan Dakwah dalam Film Pendek “Cinta Subuh 1” 

Film dan Dakwah merupakan dua hal yang berkaitan. Upaya penyebaran 

pesan-pesan moral keagamaan (dakwah) tersebut dapat menawarkan satu 

alternatif dalam membangun dinamika masa depan umat dengan menempuh cara 

dan strategi yang bijak.  Pesan-pesan moral keagamaan (dakwah) akan langsung 

diterima oleh masyarakat dengan jumlah banyak. Karena itu, dalam prosesnya ia 

memerlukan media, dan salah satunya adalah film.  

Film sebagai salah satu media komunikasi, tentunya memiliki pesan yang 

akan disampaikan. Maka isi pesan dalam film merupakan dimensi isi, sedangkan 

Film sebagai alat (media) berposisi sebagai dimensi hubungan. Film sebagai salah 

satu media komunikasi massa memiliki kapasitas untuk memuat pesan yang sama 

secara berbarengan.  Selain itu, ia juga mempunyai sasaran beragam, mulai dari 

umur, tempat tinggal, agama, etnis, dan status dapat memainkan peranan sebagai 

saluran penarik untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu dari dan untuk 
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manusia, termasuk pesan-pesan moral keagamaan yang biasa disebut dengan 

dakwah. 

Dengan melihat film, maka kita dapat memperoleh informasi dan 

gambaran tentang realitas tertentu, realitas yang sudah diseleksi. Dalam 

penyampaian pesan moral keagamaan (dakwah), maka film dapat 

mengekspresikannya dalam berbagai macam cara dan strategi, sehingga tujuan 

dakwah dapat tercapai dengan baik. Salah satu kelebihan film sebagai media 

dakwah adalah seorang da’i dalam menyampaikan pesan dakwahnya dapat 

diperankan sebagai seorang tokoh pemain dalam produksi film, tanpa harus 

ceramah dan berkhotbah seperti halnya pada majelis taklim. Sehingga, secara 

tidak langsung maka para penonton tidak sedang merasa diceramahi atau digurui. 

Dengan media film ini, maka pesan dakwah dapat menjangkau ke berbagai 

kalangan. Pesan-pesan moral keagamaan dari da’i sebagai pemain dalam dialog 

adegan film dapat mengalir secara lugas, sehingga penonton dapat menerima 

pesan yang disampaikan da’i tanpa paksaan.  Pesan dakwah dalam film juga lebih 

mudah disampaikan pada masyarakat. Hal itu dikarenakan pesan verbal diimbangi 

dengan pesan visual memiliki efek yang sangat kuat terhadap pendapat, sikap, dan 

perilaku pendengar. Hal ini terjadi, karena dalam film selain pikiran, maka 

perasaan pemirsa juga dilibatkan. Dalam sebuah film terdapat kekuatan dramatik 

dan hubungan logis, sebuah bagian cerita yang tersaji dalam alur cerita. Kekuatan 

pesan yang dibangun akan diterima penonton secara penghayatan, sedangkan 

hubungan logis diterimanya secara pengetahuan. 

 


