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ABSTRAK 

 

LISTIANA KHASANAH : 14210084. Pemaknaan Anggota Korps 

Dakwah Islamiah Sunan Kalijaga tentang Akhlakul Karimah dalam Film Cahaya 

Cinta Pesantren. Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Sunan Kalijaga, 2018. 

Akhir-akhir ini masyarakat dikejutkan dengan sering terjadinya tindak 

kriminalitas di berbagai daerah di perkotaan maupun di pedesaan. Tidak hanya 

orang dewasa, tetapi kriminalitas juga dilakukan anak remaja. Dari fenomena 

kenakalan dan kekerasan yang dilakukan oleh remaja maka tidak heran jika orang 

tua mempunyai kekhawatiran ketika mereka mempunyai anak yang beranjak 

remaja. Banyak orang tua yang mempercayakan anaknya kepada pondok 

pesantren untuk mendapatkan pendidikan moral dan budi pekerti (akhlakul 

karimah).  Penelitian ini berfokus pada pemaknaan Anggota KORDISKA tentang 

Akhlakul Karimah dalam Film Cahaya Cinta Pesantren. Terdapat delapan 

indikator dari akhlakul karimah yaitu berbakti kepada orang tua, jujur, perasaan 

malu, memelihara kesucian diri, rasa kasih sayang, berhemat, berlaku sederhana 

dan memelihara amanah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif 

dengan menggunakan teori resepsi untuk menganalisis makna yang diciptakan 

oleh khalayak terhadap pesan media dalam sebuah film. Teknik analisis dalam 

penelitian ini berdasarkan pada  teori resepsi Stuart Hall dan didukung dengan 

tinjauan akhlakul karimah. Sedangkan pengumpulan data penelitian menggunakan 

wawancara mendalam dan dokumentasi. 

Film Cahaya Cinta Pesantren dirilis pada Januari 2017 yang bergenre 

drama religi dan berdurasi 144 menit. film tersebut diadaptasi dari novel dengan 

judul yang sama karya Ira Madan. Film Cahaya Cinta Pesantren menceritakan 

kehidupan Marshila Silalahi dan teman-temannya yang menuntut ilmu di sebuah 

pesantren. Mereka berusaha untuk dapat beradaptasi dengan budaya di pesantren 

serta tetap teguh dalam menggapai impian. Film tersebut berkaitan dengan 

penerapan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat informan memberikan 

pemaknaan yang sama maupun berbeda tentang akhlakul karimah yang terdapat 

di Film Cahaya Cinta Pesantren. Akan tetapi sebagian besar pemaknaan keempat 

informan menempati posisi hegemoni dominan. Sehingga secara garis besar, film 

Cahaya Cinta Pesantren merupakan film yang menampilkan akhlakul karimah 

berdasarkan delapan indikator tersebut. 

 

Kata kunci : Analisis Resepsi, Akhlakul Karimah, Film. 
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ABSTRACT 

 

LISTIANA KHASANAH: 14210084. The Meaning of Korps Dakwah 

Islamiah Members about akhlakul karimah in Cahaya Cinta Pesantren Film. 

Thesis. Faculty of Dakwah and Communication, Sunan Kalijaga State Islamic 

Univesity. 2018. 

Lately, people have been shocked by the frequent occurrence of criminal 

acts in various areas in urban and rural areas. Not only adults, but also the crime 

of teenagers. From the phenomena of delinquency and violence committed by 

teenagers, it is not surprising if parents have concerns when they have children 

who are teenagers. Many parents entrust their children to Islamic boarding schools 

to get moral education and character (akhlakul karimah). The research focuses 

meaning of the KORDISKA members about akhlakul karimah in Cahaya Cinta 

Pesantren film. There are eight indicators of akhlakul karimah that is dutiful to 

parents, honest, feeling shy, maintaining self-purity, compassion, saving, simple 

apply and maintain mandate. The research is a descriptive qualitative research 

using reception analysis, which is to analyze meaning created by the audience 

towards media messages in a film. The analysis techniques of research is based on 

the reception theory of Stuart Hall and supported by akhlakul karimah review. 

While research data collection used in-depth interviews and documentations. 

Cahaya Cinta Pesantren film was released on January 2017 which is a 

religious drama genre and 144 minutes in duration. Cahaya Cinta Pesantren tells 

about the live of Marshila Silalahi and his friends who study at a Islamic boarding 

school.  They try to adapt to the Islamic boarding school culture and to stay firm 

in achieving their dreams. The film is related to the application of morality 

(akhlakul karimah) in daily life. 

The result of  research show that the four informants gave same and 

different meanings about akhlakul karimah in Cahaya Cinta Pesantren film. 

However, the majority of the meanings of four informants are in the dominant 

hegemony position. So, that in broad outline that Cahaya Cinta Pesantren  is a 

film that shows akhlakul karimah based on the eight indicators. 

 

Keyword : Reception Analysis, Akhlakul Karimah, Film. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Budi pekerti adalah sesuatu yang penting dan harus ada pada diri 

seseorang. Budi pekerti berasal dari keadaan jiwa dengan sifat-sifat yang baik 

dan kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik pula. Setiap orang 

tentu menghendaki adanya perbuatan dan perlakuan baik, untuk dirinya 

sendiri, masyarakat maupun lingkungan sekitar. Di dalam Islam, budi pekerti 

disebut dengan istilah Akhlakul karimah.  

 Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berbuat pada kebaikan. 

Rasulullah SAW selalu menganjurkan bagaimana seorang muslim menjaga 

keimanannya dengan selalu berbuat baik dan juga memiliki sifat-sifat terpuji. 

Dalam hadits riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda : 

 َما ِمْن َشْيٍء يَُضُع فِي اْلِمْيَزاِن اَْثقَُل ِمْن ُحْسِن اْلُخلُقِ 

 “tidak ada sesuatu yang lebih berat nanti di mizan (timbangan) 

daripada akhlak yang baik”
1
 

 

 Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa akhlak yang baik 

mempunyai nilai lebih di hadapan Allah SWT. Akhlak yang baik menjadikan 

timbangan amal baik lebih berat di akhirat nanti. Jika timbangan amal baik 

                                                           
1
 Imam Al-Buhori, Adabul Mufrad : Kumpulan Hadits-hadits Akhlak, terj. Moh. Suri 

Sudahri, (Kairo :  Darul Hadits, 2005), hlm 146-147. 
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seorang hamba tersebut lebih berat dibandingkan timbangan amal buruk maka 

akan membawanya ke surga. Sehingga jelas bahwa kita sebagai seorang 

muslim untuk senantiasa berakhlak baik agar dapat mencapai surga Allah 

SWT.  

 Selain itu, diutusnya Rasulullah SAW ke muka bumi ini yakni sebagai 

penyempurna akhlak manusia. Pada masa itu, Nabi Muhammad SAW hidup 

pada zaman jahiliyah, dimana perilaku masyarakat pada saat itu sangatlah 

buruk. Maka beliau diutus sebagai rasul untuk memperbaiki perilaku mereka. 

Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah seharusnya mencontohnya 

dengan melakukan perbuatan baik dan memiliki akhlakul karimah. 

 Akhir-akhir ini masyarakat dikejutkan dengan sering terjadinya tindak 

kriminalitas di berbagai daerah di perkotaan maupun di pedesaan. Tidak hanya 

orang dewasa, tetapi kriminalitas juga dilakukan anak remaja. Kenakalan 

remaja yang awalnya hanya kenakalan yang dianggap biasa saja, kini seiring 

berkembangnya jaman kenakalan tersebut telah menampakkan pergeseran 

yang menjurus pada tindak kekerasan dan kriminalitas. Tindak kriminal yang 

dilakukan remaja sangat bervariasi, mulai dari tawuran, pencurian, 

pembegalan, penggunaan narkoba dan tindak asusila. Data dari Badan Pusat 

Statistik menunjukkan jumlah kriminalitas berupa perkelahian missal/ tawuran 

antar pelajar mencapai 327 kasus.
2
 Jumlah tersebut telah mengalami 

peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dan belum termasuk bentuk 

kriminalitas yang lain.  

                                                           
2
Dokumen dari Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan Badan Pusat Statistik, 

Statistik Kriminalitas 2017, (Jakarta :Badan Pusat Statistik, 2017), hlm. 112. 
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 Pengaruh sosial kultural memainkan peranan yang besar dalam 

pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak remaja. Perilaku 

anak remaja dapat menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya 

komformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas kenakalan remaja 

berusia 21 tahun.
3
 Faktor penyebab kenakalan remaja meliputi faktor internal 

seperti perubahan biologis dan faktor ekstenal seperti permasalahan dalam 

keluarga, hubungan pertemanan dan lingkungan yang tidak baik.
4
 Salah satu 

pemicu utama anak bisa berhadapan dengan kasus hukum ialah kerentangan 

dalam hubungan keluarga. Minimnya peran keluarga dalam pengasuhan anak 

remaja bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya kasus pelanggaran atau 

kenakalan remaja. 

 Dari fenomena kenakalan dan kekerasan yang dilakukan oleh remaja 

maka tidak heran jika orang tua mempunyai kekhawatiran ketika mereka 

mempunyai anak yang beranjak remaja. Selain mendidik anak di rumah, 

pendidikan moral juga diajarkan di sekolah. Akan tetapi bagi beberapa orang 

tua muslim yang merasa bahwa sekolah umum masih kurang optimal dalam 

pembentukan karakter dan moral anak, mereka lebih memilih untuk 

menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. selain untuk mendapatkan ilmu 

agama Islam, pesantren juga dinilai dapat menjadi wadah pembentukan akhlak 

anak menjadi lebih baik.  

                                                           
3
Nunung Umayah dan Muslim Sabarisman, “Fenomena Kenakalan Remaja dan 

Kriminalitas”, Jurnal Sosio Informa, Vol. 1 : 2 (2015), Hlm. 127. 

4
Ibid.,  Hlm. 132 
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  Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, 

terdapat banyak lembaga pendidikan berbasis pesantren. Dalam beberapa 

dekade terakhir jumlah pesantren mengalami perkembangan pesat baik di 

wilayah perkotaan maupun pedesaan. Pada tahun 2016 terdapat 28.194 

pesantren yang tersebar di Indonesia.
5
 Melihat banyaknya pondok pesantren 

yang ada di Indonesia, maka para sutradara film mulai tertarik untuk membuat 

film religi yang bernuansa pondok pesantren dan mengambil kisah kehidupan 

anak pesantren.  

 Film sebagai salah satu media komunikasi massa yang efektif untuk 

menyampaikan suatu pesan kepada masyarakat, misalnya memberikan 

hiburan, pesan moral, politik, sosial-budaya dan keagamaan. Film menyajikan 

adegan-adegan yang dibuat dalam bentuk audio visual, sehingga dapat dengan 

mudah diterima oleh masyarakat. Banyak sutradara film yang berusaha 

menyampaikan berbagai pesan di dalam filmnya, seperti pesan moral dan 

agama, salah satunya Film Cahaya Cinta Pesantren.  

 Film Cahaya Cinta Pesantren (CCP) adalah film religi Indonesia yang 

dirilis pada Januari 2017. Film CCP diadaptasi dari novel berjudul yang sama 

karya Ira Madan. Film tersebut dibuat oleh rumah produksi Fullframe Pictures 

Indonesia dengan produser Ust. Yusuf Mansur dan disutradarai oleh Raymond 

Handaya. Film tersebut mengangkat kisah kehidupan seorang anak nelayan 

bernama Marshila Silalahi, seorang remaja dengan kepribadian yang baik dan 

                                                           
5
Dokumen dari Bagian Data Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI “Statistik Pendidikan Diniyah dan 

Pesantren”, hlm. 29. 
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mempunyai tekad yang kuat. Cerita tersebut berlatar tempat di sebuah 

pesantren dengan segala rutinitasnya, dan juga mengandung nilai-nilai 

akhlakul karimah, hubungan keluarga dan persahabatan serta semangat untuk 

meraih cita-cita.
6
  

 Di Indonesia tidak banyak film yang mengangkat kisah kehidupan 

bernuansa pesantren. Sehingga banyak orang yang belum mengetahui 

bagaimana kehidupan pesantren yang sebenarnya. Hal itulah yang membuat 

Raymond Handaya tertarik untuk mengangkat cerita dalam novel Ira Madan 

tersebut ke dalam sebuah film.
7
 Film Cahaya Cinta Pesantren menyajikan 

kisah religi dengan pembawaan yang ringan dan mudah dicerna, terutama oleh 

anak remaja karena film tersebut menceritakan dilema anak remaja dalam 

menjalani pendidikannya. Dengan hadirnya Film Cahaya Cinta Pesantren 

yang menceritakan kehidupan pesantren dan memberikan pesan religi, 

tentunya memunculkan berbagai persepsi dan pemaknaan para penontonnya 

mengenai pesan islami terutama tentang akhlakul karimah yang terkandung 

dalam film tersebut. 

 KORDISKA adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa (UKM) di 

UIN Sunan Kalijaga yang bergerak di bidang dakwah dan kemasyarakatan. 

Sejak berdirinya pada tahun 1989 sampai saat ini, KORDISKA membawa visi 

“terciptanya masyarakat yang toleran dan humanis dalam beragama, 

                                                           
6
Puput Puji Lestari, “film Cahaya Cinta Pesantren Penuh Kisah Menggugah dan 

Inspiratif”, http://www.bintang.com/celeb/read/2611458/film-cahaya-cinta-pesantren-penuh-kisah-

menggugah-dan-inspiratif , diakses tanggal 8 Februari 2018. 

7
 Ayu Prasandi, “Film Cahaya Cinta Pesantren Ceritakan Serunya Kehidupan Pesantren”, 

http://medan.tribunnews.com/2016/12/27/film-cahaya-cinta-pesantren-ceritakan-serunya-

kehidupan-pesantren , diakses tanggal 8 Februari 2018. 

http://www.bintang.com/celeb/read/2611458/film-cahaya-cinta-pesantren-penuh-kisah-menggugah-dan-inspiratif
http://www.bintang.com/celeb/read/2611458/film-cahaya-cinta-pesantren-penuh-kisah-menggugah-dan-inspiratif
http://medan.tribunnews.com/2016/12/27/film-cahaya-cinta-pesantren-ceritakan-serunya-kehidupan-pesantren
http://medan.tribunnews.com/2016/12/27/film-cahaya-cinta-pesantren-ceritakan-serunya-kehidupan-pesantren
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berbangsa dan bernegara”. Sebagai UKM yang bergerak di bidang keagamaan, 

KORDISKA sering mengadakan kegiatan-kegiatan agama dan kegiatan sosial, 

seperti mengajar TPA, bakti sosial dan pendampingan masyarakat. 

KORDISKA juga mempunyai agenda menonton dan bedah film yang bertema 

religi, patriotisme dan isu lainnya yang berkaitan dengan visi-misinya. 

B. Rumusan Masalah 

 Dari penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu : Bagaimana Pemaknaan Anggota Korps Dakwah Islamiah 

Sunan Kalijaga (KORDISKA) Tentang Akhlakul Karimah Dalam Film 

“Cahaya Cinta Pesantren” ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pemaknaan anggota KORDISKA tentang Akhlakul Karimah 

dalam film “Cahaya Cinta Pesantren”. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam pengembangan penelitian di bidang disiplin ilmu komunikasi, 

khususnya komunikasi massa dengan mengaplikasikan teori resepsi 

(pemaknaan penonton). 
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b. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

kepada masyarakat luas bahwa film dapat digunakan sebagai media 

dakwah yang dapat memberikan nilai-nilai Islami, khususnya tentang 

Akhlakul Karimah. 

D. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian ini. Tujuan adanya kajian pustaka adalah sebagai 

tolak ukur persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya. Selain itu, telaah pustaka bertujuan untuk menghindari 

penjiplakkan hasil penelitian orang lain. 

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Fitria Purnamasari dengan judul 

“Pemaknaan Anggota Komunitas Pecinta Film Islami (KOPFI) 

Yogyakarta tentang Islam Rahmatan Lil Alamin Dalam Film Bulan 

Terbelah Di Langit Amerika”. Penelitian tersebut membahas pemaknaan 

Islam Rahmatan Lil Alamin diantaranya tentang cinta dan kasih, 

toleransi dan dialog antar iman. Para informan menempati posisi 

dominan hegemoni, negosiasi dan juga ada yang oposisi. Penelitian 

dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan analisis 

resepsi.
8
 Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah 

sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan analisis resepsi 

                                                           
8
 Fitria Purnamasari, Pemaknaan Anggota Komunitas Pecinta Film Islami (KOPFI) 

tentang Islam Rahmatan Lil Alamin dalam Film Bulan Terbelah di Langit Amerika, (Yogyakarta : 

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 

2017) hlm. 34. 
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Stuart Hall. Sedangkan perbedaannya adalah subjek dan objek 

penelitian. Jika penelitian tersebut berfokus pada pemaknaan anggota 

KOPFI tentang Islam Rahmatan Lil Alamin dalam Film Bulan Terbelah 

di Langit Amerika, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada 

pemaknaan anggota KORDISKA tentang Akhlakul Karimah dalam Film 

Cahaya Cinta Pesantren. 

2. Penelitian skripsi yang dilakuakan oleh Imam Restu Adam berjudul 

“Memaknai Religiusitas Tokoh Rudy Habibie (Pemaknaan Penonton 

Terhadap Religiusitas Tokoh Rudy Habibie Dalam Film Rudy Habibie 

“Habibie Ainun 2”). Penelitian tersebut membahas pemaknaan penonton 

terhadap religiusitas Tokoh Habibie dalam Film Rudy Habibie. 

Religiusitas dalam penelitian tersebut meliputi dimensi keyakinan, 

dimensi praktek agama, dimensi pengalaman, dimensi pengetahuan dan 

dimensi pengamalan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa tokoh 

Rudy Habibie dalam Film Rudy Habibie adalah seorang tokoh yang 

religius yang ditunjukkan melalui taat beribadah dan selalu berdoa 

kepada Allah ketika mendapat kesulitan. Kelima iinforman rata-rata 

menempati posisi hegemoni dominan dalam memaknai religiusitas tokoh 

Rudy Habibie.
9
 Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini 

adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dan teori resepsi Stuart 

Hall. Sedangkan perbedaannya terdapat pada subjek dan objek 

                                                           
9
Imam Restu Adam, “Memaknai Religiusitas Tokoh Rudy Habibie : Pemaknaan 

Penonton Terhadap Religiusitas Tokoh Rudy Habibie dalam Film Rudy Habibie Habibie Ainun 

2”, (Yogyakarta : Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Sunan Kalijaga, 2017) , hlm. 97 
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penelitian. Subjek enelitian tersebut adalah anggota UKM Jamaah 

Cinema Mahasiswa sedangkan subjek penelitian ini adalah anggota 

KORDISKA. Objek di penelitian tersebut adalah Religiusitas tokoh 

Habibie sedangkan dalam penelitian ini adalah Akhlakul karimah. 

3. Penelitian skripsi berjudul “Nilai-nilai Akhlakul Karimah dalam Film 

Animasi Adit dan Sopo Jarwo Episode 28-32 di MNCTV yang 

dilakukan oleh Nur Intan Amalia. Penelitian tersebut membahas tentang 

nilai-nilai Akhlakul Karimah yang terkandung dalam film animasi Adit 

dan Sopo Jarwo pada episode 28-32 di MNCTV. Penelitian tersebut 

menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis Semiotika Roland 

Barthes. Hasil penelitiannya adalah bahwa nilai-nilai Akhlakul Karimah 

yang terdapat dalam film animasi Adit dan Sopo Jarwo yaitu akhlak 

kepada Allah SWT dan Akhlak kepada sesama manusia.
10

 Persamaan 

penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah menggunakan jenis 

penelitian kualitatif dan membahas mengenai Akhlakul Karimah. 

Sedangkan perbedaannya terdapat pada metode analisis yang digunakan. 

Pada penelitian tersebut menggunakan analisis Semiotika sedangkan 

penelitian ini menggunakan analisis resepsi. 

4. Jurnal ilmiah berjudul “Penelitian Khalayak Dalam Perspektif Reception 

Analysis” oleh Ido Prijana Hadi. Jurnal tersebut membahas tentang 

penelitian khalayak menggunakan analisis resepsi beserta metodologi 

                                                           
10

 Nur Intan Amalia, Nilai-Nilai Akhlakul Karimah dalam Film Animasi Adit dan Sopo 

Jarwo Episode 28-32 di MNCTV, (Semarang : Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang, 2016), hlm. 39. 
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dan teknik analisis datanya. Hasil pembahasannya adalah bahwa 

penelitian yang menggunakan analisis resepsi memberikan kesempatan 

kepada khalayak untuk menginterpretasikan teks media sesuai dengan 

konsep mereka sendiri dan bersifat ekploratif serta subyektif.
11

 

Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas tentang analisis resepsi. Perbedaannya adalah teknik 

pengumpulan data pada jurnal tersebut yakni dengan studi pustaka, 

sedangkan penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Resepsi (reception Theory/ reception analysis) 

 Dalam komunikasi massa, resepsi merupakan aktivitas yang 

terjadi ketika seorang individu melihat atau membaca suatu konten dari 

media tertentu dan kemudian memicu pemaknaan yang ia simpulkan 

berdasarkan pemikiran, persepsi dan pengalaman masa lalunya. Teori ini 

menekankan pada peran khalayak dalam menerima pesan, bukan pada 

peran pengirim pesan. Dalam memahami teks media khalayak memiliki 

cara tersendiri dalam memaknai teks media, tergantung dari latar 

belakangnya.  Jadi resepsi muncul ketika khalayak melihat, mendengar 

dan membaca teks media. Dalam teori ini, resepsi dapat pula diartikan 

sebagai pemaknaan atau penerimaan. 

 Konsep terpenting dari analisis menggunakan teori resepsi 

adalah bahwa teks media (penonton/ pembaca atau program televisi) 

                                                           
11

Ido Prijana Hadi, ”Penelitian Khalayak Dalam Perspektif Reception Analysis”, Jurnal 

Ilmiah Scriptura, Vol. 2 : 1 (Januari, 2008), hlm. 6 
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bukanlah makna yang melekat pada teks media tersebut, tetapi makna 

diciptakan dalam interaksinya antara khalayak dan teks.
12

 Dengan kata 

lain, makna diciptakan karena menonton atau membaca dan kemudian 

memproses teks media. Pemanfaatan teori resepsi sebagai pendukung 

dalam kajian terhadap khalayak. Khalayak tidak semata pasif namun 

dilihat sebagai agen cultural (cultural agent) yang memiliki kuasa 

tersendiri dalam hal menghasilkan makna dari berbagai wacana yang 

ditawarkan media. Makna yang diusung media dapat bersifat terbuka 

atau polysemic dan bahkan dapat ditanggapi secara opositif oleh 

khalayak.
13

 

 Analisis awal mengenai teori penerimaan adalah teori kritis 

yang dibangun oleh Stuart Hall (1974/1980). Hall menerima premis 

bahwa makna yang dimaksudkan ke dalam konten simbolis dengan cara 

yang terbuka sekaligus tertutup yang sulit dihindari, tetapi pesan yang 

dimaksudkan tersebut memiliki kemungkinan untuk ditolak atau 

ditafsirkan kembali.
14

 Analisis ini memandang bahwasanya khalayak 

mampu selektif memaknai dan memilih makna dari sebuah teks 

berdasarkan posisi sosial dan budaya yang mereka miliki. Media dapat 

membingkai pesan dengan maksud tersembunyi yaitu untuk membujuk, 

                                                           
12

Ibid.,  hlm 2.  

13
Tri Nugroho Adi, “Mengkaji Khalayak Media dengan Metode Pnenelitian reseepsi” 

Acta Diurna, vol. 8 : 1(2012), hlm. 26. 

14
 Dennis McQuail, Teori Komunikasi Massa Buku 1 Edisi 6, terj. Putri Iva Izzati (Jakarta 

: Salemba, 2011), hlm. 80 
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namun khalayak juga memiliki kemampuan untuk menghindari diri dari 

kemungkinan tertelan ideologi dominan.
15

  

Ilustrasi 1 :  Proses Encoding-Decoding Stuart Hall 

 

 

     

 

 Hall mengatakan bahwa resepsi atau pemaknaan khalayak pada 

pesan atau teks media merupakan adaptasi dari model encoding-

decoding. Model komunikasi tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa 

makna dikodekan (encoding) oleh pengirim dan diterjemahkan 

(decoding) oleh penerima dan bahwa makna encoding dapat 

diterjemahkan menjadi hal yang berbeda oleh penerima. Hal itu berarti 

bahwa pengirim mengkodekan makna dalam pesan sesuai persepsi dan 

tujuan mereka. Sedangkan persepsi dan pesan diterjemahkan oleh 

penerima sesuai dengan pemahaman dan persepsi mereka sendiri. Dalam 

model Stuart Hall mengenai proses encoding dan decoding, ia 

menggambarkan program televisi (atau teks sejenis) sebagai wacana 

yang bermakna (meaningful discourse). Teks tersebut dikodekan 

menurut struktur makna dari media massa, tetapi ditafsirkan menurut 

struktur makna dan kerangka pengetahuan berbeda dari khalayak yang 

beragam. Isi pesan media dibuat oleh media dengan kerangka makna 

                                                           
15

 Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa,  (Jakarta : Kencana. 2014), hlm. 

551 

encoding decoding -------------------
--- 

-persepsi 
-pemikiran 
-pengalaman masa lalu 

 



13 

 

yang cenderung untuk meneguhkan ideologi dominan. sementara 

hasilnya adalah makna yang ditafsirkan tidak mesti berhubungan dengan 

makna sebagaimana yang dibuat, bahkan penafsiran dapat  sama sekali 

berbeda dari yang dimaksudkan oleh media di awal. 
16

  

 Media mengontrol isi pesan dengan melakukan encoding 

terhadap pesan untuk dapat dimengerti maka isi media harus diubah ke 

dalam bentuk-bentuk simbolis. Media sebagai komunikator memiliki 

pilihan terhadap sejumlah kode dan simbol yang akan memengaruhi 

makna isi pesannya kepada penerima atau khalayak. Karena kode, 

simbol dan bahasa memiliki latar belakang ideologi maka pemilihan 

kode, simbol dan bahasa sadar atau tidak sadar juga menjadi piihan 

terhadap ideologi.
17

 Kemudian khalayak melakukan proses decoding. 

Khalayak akan menggunakan berbagai kategori yang mereka miliki 

untuk melakukan decoding terhadap pesan, dan mereka seringkali 

menginterpretasikan pesan media melalui cara-cara yang tidak 

dikehendaki oleh sumber pesan sehingga menimbulkan makna yang 

berbeda. Sebagai akibat munculnya makna yang berbeda ini, ideologi 

yang berlawanan akan muncul di masyarakat. Makna yang diinginkan 

suatu pesan media dapat hilang atau tidak diterima oleh kelompok 

khalayak tertentu karena mereka memberikan interpetasi dengan cara 

berbeda. 

                                                           
16

 Dennis McQuail, Teori Komunikasi Massa Buku 1 Edisi 6, hlm. 80 

17
 Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, hlm. 549 
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 Teori resepsi lebih berfokus pada cara khalayak memberi 

makna terhadap isi pesan yang berkaitan erat dengan audiens atau 

khalayak. Teori resepsi mulai diperkenalkan oleh Stuart Hall ketika 

menjelaskan proses decoding.  Stuart Hall menyatakan bahwa teori 

resepsi menfokuskan pada perhatian individu dalam proses komunikasi 

massa (decoding) yang berarti proses pemaknaan dan pemahaman yang 

mendalam atas teks media dan bagaimana individu menginterpretasikan 

isi media.
18

 Karenanya fokus dalam teori resepsi adalah penerimaan oleh 

khalayak melalui decoding atau pemaknaan pesan yang disampaikan 

oleh media sehingga lebih berfokus pada khalayak dan bukan kepada 

media itu sendiri. 

 Proses decoding adalah proses khalayak menerima pesan dan 

membandingkan pesan tersebut dengan makna yang yang sebelumnya 

telah disimpan dalam ingatan mereka. Ketika khalayak menerima pesan 

dari teks media maka khalayak melakukan decoding terhadap pesan 

tersebut berdasarkan persepsi, pemikiran dan pengalaman masa lalu. 

Proses decoding pesan media merupakan hal penting bagi studi 

kultural.
19

 Kita mengetahui bahwa masyarakat menerima informasi 

dalam jumlah besar dari media. Khalayak secara sadar dapat menyetujui, 

mempertimbangkan atau menentang informasi yang mereka dapatkan. 

                                                           
18

 Stanley J. Baran, Dennis K. Davis, Mass Communication Theory : Foundation, 

Ferment and Future, (Ontario : Wadsworth Thomson Learning, 2003), Hlm. 269-270 

19
Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, Hlm. 548. 
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 Menurut Stuart Hall, khalayak melakukan decoding terhadap 

pesan media terdapat tiga kemungkinan posisi
20

, yaitu : 

a. Posisi Hegemoni Dominan (Dominant Hegemony Position) 

 Hall menjelaskan hegemoni dominan sebagai situasi 

dimana media menyampaikan pesan dan khalayak menerimanya. 

Apa yang disampaikan media juga disukai atau disetujui khalayak. 

Ini adalah situasi dimana media menyampaikan pesannya 

menggunakan kode budaya dominan dalam masyarakat.dengan kata 

lain, baik media maupun khalayak, sama-sama menggunakan 

budaya dominan yang berlaku. Media harus memastikan bahwa 

pesan yang diproduksinya harus sesuai dengan budaya dominan 

yang ada dalam masyarakat. 

b. Posisi Negosiasi (Negotiated Position) 

 Posisi negosiasi adalah dimana khalayak secara umum 

menerima ideologi dominan, namun menolak penerapannya dalam 

kasus-kasus tertentu. Dalam hal ini, khalayak bersedia menerima 

ideologi dominan yang bersifat umum, namun mereka melakukan 

beberapa pengecualian dalam penerapan yang disesuaikan dengan 

aturan budaya setempat. 

c. Posisi Oposisi (Opposition Position) 

 Cara terakhir yang dilakukan khalayak dalam melakukan 

decoding terhadap pesan media adalah melalui oposisi. Kondisi ini 

                                                           
20

 Morissan dkk.,  Teori Komunikasi Massa : Media, Budaya dan Masyarakat (Bogor : 

Ghalia Indonesia. 2010), hlm. 171-172. 
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terjadi ketika khalayak menolak makna pesan yang dimaksudkan 

media dan menggantikannya dengan cara berpikir mereka sendiri 

terhadap topik yang disampaikan media. 

 

2. Tinjauan Akhlakul Karimah 

 Menurut bahasa (etimologi), akhlak berasal dari bahasa arab اخلق 

 yang bentuk jamaknya adalah dari  خلق (khuluqun) yang berarti budi 

pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kata akhlak merupakan satu 

akar kata dengan خالق (pencipta), مخلوق (yang diciptakan) dan خلق 

(penciptaan). maknanya bahwa antara kehendak Allah sebagai خالق dan 

perlakuan seorang مخلوق perlu adanya sebuah keterpaduan
21

.  

 Dalam bahasa Indonesia, akhlak mempunyai persamaan kata 

yaitu etika dan moral. Akhlak disamakan dengan kesusilaan dan sopan 

santun. Akhlak sebagai gambaran sifat batin manusia, gambaran bentuk 

lahiriah manusia, seperti raut wajah, gerak anggota badan dan seluruh 

tubuh. Dalam Bahasa Yunani, pengertian khuluq ini disamakan dengan 

kata ethicos atau ethos, artinya adab kebiasaan, perasaan batin, 

kecenderungan haru untuk melakukan perbuatan. Ethicos kemudian 

berubah menjadi etika
22

.  

                                                           
21

 Muhammad Abdurrahman, Akhlak : Menjadi Seorang Muslim Berakhlak Mulia 

(Jakarta : Rajawali Pers.2016), hlm. 6. 

22
 Sahilun A. Nasir, Tinjauan Akhlak (Surabaya ; Al-Ikhlas.1991), hlm. 14. 
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 Manusia sebagai makhluk Allah SWT hendaknya menjalani 

kehidupan ini sebagaimana diinginkan Sang Pencipta. Setiap perilaku, 

tindak tanduk, budi pekerti dan tabiat manusia harus sesuai dengan apa 

yang disukai Allah SWT. Jika tidak sesuai dengan perintah Allah SWT 

itu berarti manusia menunjukkan kecongkahan, kesombongan dan 

melawan kehendak-Nya. Maka dari itu, manusia harus senantiasa 

berakhlak yang baik. Di dalam agama Islam, akhlak yang baik disebut 

Akhlakul Karimah. 

 Akhlakul Karimah ialah segala tingkah laku yang terpuji 

(mahmudah) bisa juga dinamakan fadhilah (kelebihan). Akhlak yang 

baik dilahirkan oleh sifat-sifat yang baik
23

. Oleh karena itu, perbuatan-

perbuatan lahiriah dapat dilahirkan oleh tingkah laku batinnya. Jadi 

Akhlakul Karimah merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang 

kepada Allah SWT. Akhlakul Karimah dilahirkan berdasarkan sifat-sifat 

terpuji.  

 Imam Al-Ghazali menerangkan bentuk keutamaan akhlak baik 

yang dimiliki seseorang misalnya sabar, benar, dan tawakal, itu 

dinyatakan sebagai gerak jiwa dan gambaran batin seseorang yang 

secara tidak langsung menjadi akhlaknya.
24

 Imam Al-Ghazali 

memandang bahwa orang yang dekat dengan Allah SWT adalah orang 

yang mendekati ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang memiliki akhlak 

                                                           
23

 M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al- Quran (Jakarta : Amzah. 

2007), hlm. 38. 

24
 Ibid. hlm 40. 
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sempurna. Di dalam Alquran surat Ali-Imran ayat 104, Allah 

memerintahkan manusia untuk senantisa ber-akhlakul karimah, yaitu 

sebagai berikut
25

 :  

 

ةٌ يَْدعُ  ْوَن اِلَى اْلَخْيِر َويَْعُمُرْوَن بِاْلَمْعُرْوِف َويَْنهَْوَن َعِن َواْلتَُكْن ِمْنُكْم اُمَّ

اْلُمْنَكِر 
قلى  

هُُم اْلُمْفلُِحْونَ  َواُوآلئِـكَ   

 “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma’ruf dan 

mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”
26

.  

 

Kejayaan dan kemuliaan umat di muka bumi ini adalah karena 

kebaikan akhlak mereka, dan kerusakan yang timbul di muka bumi ini 

disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Kebaikan dan bentuk 

kemuliaan manusia yang diberikan Allah SWT karena manusia telah 

diberikan hidayah sebagai senjata hidup yang lengkap daripada makhluk 

hidup lainnya yaitu berupa akal., pancaindera, insting dan sebagainya.  

Dalam hadits Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa : “sesungguhnya 

aku diutus untuk menyempurakan kebaikan akhlak”
27

  

Selain itu Rasulullah SAW juga berdoa agar dibaguskan 

akhlaknya. Doa yang senantiasa dibaca beliau tentang akhlak baik yaitu : 

                                                           
25

 Al-Qur’an, 3 : 104. Al-Qur’an Al-Jumanatul Ali, (Bandung : Jumanatul Ali Art, 2004), 

hlm. 63. 

26
 Semua terjemah ayat al-Qur’an di skripsi ini diambil dari Departemen Agama RI, Al-

Qur’an dan Terjemahnya Al-Jumanatul ‘Ali (Bandung : Jumanatul Ali Art.2004). 

27
 Imam Al-Buhori, Adabul Mufrad : Kumpulan Hadits-hadits Akhlak, terj. Moh. Suri 

Sudahri, (Kairo :  Darul Hadits, 2005), hlm 146-147.., hlm. 147. 
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“Ya Allah, sebagaimana engkau memperindah fisikku maka perbaikilah 

akhlakku” 

Akhlakul Karimah biasanya disamakan dengan perbuatan atau 

nilai-nilai luhur etika Islam. Nilai-nilai luhur tersebut memiliki sifat 

terpuji (mahmudah), sehingga akhlakul karimah disebut juga akhlakul 

mahmudah yang bersumber pada Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW. 

Oleh karena itu, akhlakul karimah memiliki dimensi yang penting dalam 

hubungan manusia.  

Nilai-nilai luhur yang bersifat terpuji itu ialah
28

 : 

1. Berbakti kepada orang tua (birr al-walidain) 

 Sebagai serang anak, wajib bagi kita untuk berbakti kepada 

orang tua, setelah takwa kepada Allah SWT, orang tua telah 

bersusah payah memelihara, mengasuh, mendidik kita sehingga 

menjadi orang yang berguna dan berbahagia. Oleh karena itu, anak 

wajib berbuat baik kepada mereka, begitu juga bila mereka sudah 

lanjut usia. Allah berfirman dalam Surat Al-Isra’ ayat 23 dan 24:
29

 

ٓ اَ َربَُّك َوقََضٰى   َوبِاْلَوالَِدْيِن اِْحساَنا  هُ آي  تَْعبُُدْوا اَِّلَّ اِ  َّلَّ
   قلى

ا يَْبلَُغنَّ  اِمَّ

َّلَتَْنهَْرهَُما َوقُلِعْنَدَك اْلِكبََر اََحدُ  لَّهَُما  هَُما اَْوِكلَهَُما فاَلَ تَقُْل لَّهَُما اُفٍّ وَّ

ا    قَْوَّل  َكِرْيم 

                                                           
28

 Edy Yusuf Nur, Mutiara Akhlak Islami (Yogyakarta : SUKAPress, 2013), hlm. 3. 

29
 Al-Qur’an. 17 :23-24, hlm. 284. 
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ْحَمِة َوقُْل َربِّ اْرَحمْ  َواْحفِْض لَهَُماَجنَاَح الذُّ   َكَما َربَّيَنِْي  هَُمالِّ ِمَن الرَّ

ا َصِغْير 
 

 “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu 

dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara 

keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 

pemeliharaanmu, maka sekali kali janganlah kamu mengatakan 

kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak 

mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan 

rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 

kesayangan dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihilah keduanya, 

sebagaimana keduanya telah mendidik aku waktu kecil”. 

2. jujur (as-Sidqu) 

 Dari segi bahasa, as-sidqu berarti benar atau jujur. Menurut 

etika Islam, as-sidqu termasuk sifat yang dinilai terpuji. Dalam 

pengertian etika Islam, jujur adalah sikap mental yang mampu 

memberi dorongan kuat untuk beramal sesuai dengan kenyataan 

yang sebenarnya, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
30

 

 Dalam kaitannya dengan akhlak, memiliki sifat jujur 

merupakan suatu kewajiban dalam hubungan antar sesama manusia. 

Sehingga jujur merupakan kebaikan individual dan kemasyarakatan. 

Kebenaran atau kejujuran menjadi sendi terpenting bagi berdiri 

tegaknya masyarakat karena dengan kebenaran maka akan tercipta 

saling pengertian satu sama lain. 

 Prinsip as-sidqu yang dimaksud dalam etika Islam 

cenderung kepada suatu nilai sosial yang memerlukan prasarana 
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kokoh dalam kemaslahatan masyarakat. Sehingga sangat penting 

bagi individu atau masyarakat untuk menegakkan kejujuran dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ajaran Islam, jujur tidak 

hanya memberi janji-janji kebaikan individu dan masyarakat secara 

duniawi, akan tetapi juga ukhrawi.  

 Abdulah bin Mas’ud mengatakan bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: “sesungguhnya kebenaran itu membawa kebaikan, dan 

kebaikan itu membawa surga. Seseorang yang membiasakan diri 

berkata benar hingga tercatat di sisi Allah sebagai siddiq orang yang 

benar” (HR. Bukhori-Muslim)
31

. 

 Jika seseorang dapat mewujudkan sifat jujur dalam 

kehidupan sehari-hari, maka kebenaran dan kejujuran akan melekat 

dan tercermin di dalam perbuatan dan perkataan orang tersebut. jika 

masyarakat yang bersifat jujur, maka mereka akan hidup tenang, 

tenteram dama dan penuh barakah-Nya. 

3. perasaan malu (al-Haya) 

 di dalam Islam, rasa malu termasuk akhlak yang terpuji. 

Yang dimaksud malu disini ialah perasaan minder seseorang pada 

saat tampak dari dirinya sesuatu yang tercela karena melanggar 

peraturan-peraturan Allah SWT. Perasaan malu tersebut dapat 

menjadi bimbingan kepada jalan keselamatan dan mencegah dari 

perbuatan-perbuatan nista. 
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 Semua perbuatan yang dianggap oleh akal dan agama 

sebagai sesuatu yang jelek dan tidak masuk akal adalah sesuatu 

yang seharusnya kita malu jika melakukannya. Karena itu sebaiknya 

kita tidak melakukan perbuatan tersebut di hadapan manusia 

maupun Allah SWT sehingga kita menjadi orang yang terpuji. 

4. Memelihara kesucian diri (al-‘Iffah) 

 Baik dari segi ilahiyah maupun kemanusiaan, memelihara 

kesucian diri termasuk salah satu akhlak yang terpuji. al-iffah pada 

hakikatnya merupakan keadaan jiwa yang mampu menjaga diri dari 

perbuatan jahat. Menjaga diri dari segala keburukan dan 

memelihara kehormatan hendaklah dilakukan setiap saat.  

 Di dalam Islam, iffah menjadi salah satu nilai luhur yang 

harus dimiiki oleh setiap pribadi manusia. Salah satu bentuk dari 

memelihara kesucian diri adalah menghindari perbuatan zina. 

Dalam hubungan dengan Allah SWT, perbuatan zina akan 

mendapat penilaian buruk menurut norma-norma agama Islam. 

Sedangkan dalam pandangan kemanusiaan, perbuatan tersebut 

melanggar norma-norma sosial atau Susila. 

5. Rasa kasih sayang (al-Rahman dan al-Barr) 

 Salah satu sifat luhur dan terpuji adalah rasa kasih sayang. 

Sifat tersebut merupakan pembawaan naluri setiap orang. Dalam 

Islam, bentuk kasih sayang meliputi menyayangi keluarga, 

lingkungan dan bangsa. Rasa kasih sayang sangat dibutuhkan dalam 
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kehidupan sosial masyarakat. Kalau seseorang memiliki rasa kasih 

sayang, maka ia akan memiliki tingkah laku suka menyambung tali 

kekeluargaan, menolong orang lain yang sedang kesulitan, mudah 

memaafkan kesalahan yang dilakukan orang lain kepadanya dan 

pemurah. 

 Islam menghendaki agar rasa kasih sayang dan sifat belas 

kasih dikembangkan dengan wajar, mulai dari kasih sayang dalam 

keluarga sampai kasih sayang yang lebih luas dalam bentuk 

kemanusiaan. Apabila rasa kasih sayang dapat terpatri kuat dalam 

diri seseorang, dapat menimbulkan berbagai sikap baik lainnya. 

6. Berhemat (al-Iqsad) 

 Dalam Islam berhemat merupakan bagian dari akhlak 

terpuji. Dalam penggunaan harta, hemat merupakan jalan tengah 

antara boros dan kikir. Berhemat sebagai langkah untuk 

membelanjakan harta kekayaan dengan sebaik-baiknya dan dengan 

cara yang wajar. Dengan berhemat, seseorang dapat memelihara 

harta benda yang dianugerahkan oleh Allah SWT.  berhemat tidak 

hanya terbatas pada penggunaan benda dan harta kekayaan, ajaran 

Islam juga mengajarkan agar penghematan tersebut juga diterapkan 

di dalam penggunaan kesempatan atau waktu dengan tepat guna. 

7. Berlaku sederhana (Qanaah dan Zuhud) 

 Salah satu sifat yang dapat membuat hati tenang adaah 

qanaah, yang juga disejajarkan dengan sifat zuhud. Qanaah berarti 
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menerima apa adanya atau tidak serakah sedangkan zuhud  berarti 

sederhana. Kedua istilah tersebut memiliki makna yang hampir 

sama. Dalam Islam, sifat qanaah dan zuhud  merupakan keadaan 

diri untuk mampu menerima dengan ikhlas apa yang ada pada 

dirinya, juga merupakan suatu perasaan berkecukupan dengan 

segala apa yang dimilikinya yang bersifat materiil maupun 

nonmaterial. 

 Memiliki sifat qanaah dan zuhud sangat bermanfaat bagi 

diri sendiri, masyarakat maupun ibadah kepada Allah SWT. Orang 

yang qanaah dan zuhud selalu tenang hatinya, berseri-seri wajahnya 

serta badan sehat dan bugar. Menurut Imam Al-Ghazali, qanaah  

mempunyai lingkup yang luas meliputi
32

 : 

a. Menerima dengan rela apa yang ada 

b. Memohon kepada Allah tambahan yang pantas, disertai dengan 

usaha dan ikhtiar 

c. Menerima dengan sabar ketentuan Allah 

d. Bertawakal kepada-Nya 

e. Tidak tertarik oleh tipu daya dunia. 

 Qanaah dan zuhud yang dimaksud dalam Islam bukan 

berarti bermalas-malasan dalam ikhtiar atau gemar menganggur. 

Qanaah dan zuhud lebih kepada mendorong diri untuk berikhtiar 
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dan berusaha selama mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya 

dan dilandasi dengan perasaan sabar dan ikhlas. 

8. Memelihara amanah 

 Dari segi bahasa, amanah ialah kesetiaan, ketulusan hati, 

kepercayaan atau kejujuran.
33

 Didalam masyarakat, amanah 

merupakan sesuatu yang harus dijaga dengan baik. Pemegang 

amanah dituntut untuk agar ikhlas menerimanya. Artinya, orang 

tersebut harus memelihara serta jujur dalam menyampaikan semua 

isi dari amanah yang diberikan. Bagi seorang muslim kesanggupan 

mengemban amanah merupakan kewajiban yang terkait dengan 

tanggungjawab di sisi Allah SWT. hal ini sesuai dengan firman 

Allah di dalam surat an-Nisa ayat 58 :
34

 

وا تِ  اِنَّ هللاَ يَأُْمُرُكْم اَْنتَُؤدُّ نَٰ ى اَْهلِهَا اِلَ  ٱْْلََمٰ
َّل 

َواَِذاَحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس اَْن 

تَْحُكُمْوا بِاْلَعْدِل 
قلى 

ا اِن  هللاَ    يَِعظُُكْم بِِه  نِِعمَّ
قلى 

ا    اِنَّ هللاَ َكاَن َسِمْيع 

ابَصِ  ْير 
 

 

 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran 

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat”. 

 

 Menurut DR. H. Hamzah Ya’qub, pengertian amanah ialah 

suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati, dan jujur di 
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dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya berupa 

harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban.
35

 Jika anggota 

jasmaniah dan rohaniah dapat digunakan sebagaimana mestinya, 

maka orang tersebut memiliki sikap dan sifat amanah. Dalam agama 

Islam, orang yang mampu memelihara amanah dengan baik disebut 

al-amin yang berarti yang dapat dipercaya, yang jujur, atau yang 

setia. 

 Sebagai pelaksana perintah Allah SWT, manusia diberikan 

kehormatan dengan julukan khalifah (wakil) di bumi. Hal tersebut 

adalah amanah dari Allah SWT kepada manusia. Sehingga dalam 

melaksanakan kehidupan dunia, manusia diperintahkan untuk 

beribadah kepada Allah SWT dengan rasa ikhlas. Selain itu, 

manusia diperintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik 

dan bermanfaat demi menjaga kemaslahatan umat manusia serta 

menjaga kelestarian lingkungan. Seseorang yang dapat memelihara 

amanah dengan baik dapat dilihat di kehidupan sehari-hari. 

Misalnya, ia dapat menjalankan perannya sebagai pemimpin, 

pendidik, orang tua, bendaharawan atau tanggungjawab terhadap 

dirinya sendiri. 
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F. Metode Penelitian 

Metode secara bahasa berarti cara. Metode atau metodik berasal 

dari bahasa Yunani, metha (melalui atau melewati), dan hodos (jalan atau 

cara), jadi metode dapat berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk 

mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode penelitian merupakan 

prosedur atau cara yang dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan 

memperhatikan kaidah ilmiah dan pencapaian tujuan penelitian.
36

 Terdapat 

banyak jenis metode penelitian, baik berdasarkan paradigma, pendekatan, 

tujuan, permasalahan atau bidang keilmuan. Metode penelitian 

berdasarkan pendekatan terbagi menjadi tiga yaitu penelitian kualitatif, 

kuantitatif dan campuran (kualitatif-kuantitatif). 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Penelitian ini menekankan analisis proses berpikir 

secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara 

femomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.
37

 

Pendekatann kualitatif lebih berdasarkan pada sifat femomenologis yang 

mengutamakan penghayatan dengan berusaha memahami dan menafsirkan 

makna dari suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia.  
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Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi 

hubungan sosial  yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia 

kehidupan. Metode tersebut diterapkan untuk melihat dan memahami 

subjek dan objek penelitian yang meliputi orang atau Lembaga 

berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui metode tersebut 

akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial dan 

persepsi sasaran penelitian. 

2. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber data dalam penelitian tempat data 

tersebut diperoleh.
38

 Subjek pada penelitian kualitatif disebut juga 

informan. Subjek dalam penelitian ini adalah anggota Korps Dakwah 

Islamiah Sunan Kalijaga (KORDISKA). Peneliti mengambil subjek dari 

anggota KORDISKA dikarenakan UKM ini bergerak di bidang 

keagamaan dan kemasyarakatan, kegiatannya seperti pelatihan da’I dan 

pendampingan masyarakat. Sehingga para anggota tentu mempunyai 

berbagai latar belakang agama dan sosial dapat memahami permasalahan 

dalam penelitian ini, yaitu tentang akhlakul karimah. 

 Anggota KORDISKA pada periode kepengurusan 2017-2018 

berjumlah 85 orang.
39

 Adapun kriteria dalam menentukan subjek 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. sudah menonton film Cahaya Cinta Pesantren 
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b. lulusan pondok pesantren 

c. mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga 

 Sehingga didapatkan empat informan yang menjadi subjek 

penelitian ini yaitu : Saiful Hidayatullah, Zahrotul Faizah, Elsa Novia dan 

Hasmiani. 

3. Obyek Penelitian 

Objek penelitian adalah yang menjadi pokok perhatian dalam 

penelitian.
40

 Adapun objek dalam penelitian ini adalah pemaknaan tentang 

Akhlakul Karimah dalam Film Cahaya Cinta Pesantren. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 

 Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang 

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan 

tertentu.
41

 Wawancara dalam penelitian kualitatif memiliki sedikit 

perbedaan dengan wawancaraa lainnya, seperti wawancara penerimaan 

pegawai atau mahasiswa baru. Pada wawancara penelitian lebih ketat 

terhadap masalah tertentu yang dibahas sehingga dapat memperoleh 

informasi secara mendalam. Penelitian cenderung mengarahkan 

wawancara pada penemuan perasaan, persepsi dan pemikiran informan 
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 Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bertujuan memperoleh informasi secara lebih 

dalam. Wawancara mendalam memungkinkan subjek yang 

diwawancarai untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan 

lingkungannya, untuk menggunakan istilah-istilah mereka sendiri 

mengenai fenomena yang diteliti, tidak sekadar menjawab 

pertanyaan.
42

 Hal itu tentunya melibatkan subjek realitas yang dipilih 

untuk diteliti. Dalam wawancara, peneliti dapat melakukan face-to-

face (wawancara berhadap-hadapan) dengan informan, mewawancarai 

mereka dengan telepon. 

 Pengumpulan data dengan wawancara mendalam ini peneliti 

gunakan untuk mendapatkan data tentang bagaimana pemaknaan 

anggota KORDISKA tentang Akhlakul Karimah dalam film Cahaya 

Cinta Pesantren. Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara 

dengan anggota KORDISKA yang sudah dipilih tersebut. 

b. Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data 

dari sumber noninsani yang bersumber dari dokumen dan rekaman. 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.
43

 

Dokumen sebagai pelengkap dari penggunaan wawancara dan 
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observasi. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung 

oleh dokumen. Penggunaan data dokumentasi dalam penelitian ini 

adalah untuk mendapatkan informasi tentang Akhlakul Karimah dalam 

film tersebut.  

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses penyelidikan dan pengaturan 

secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan materi 

lainnya yang peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang data dan memungkinkan peneliti untuk mempresentasikan apa 

yang telah ditemukan pada subjek penelitian.
44

 Analisis data ini 

dimaksudkan untuk mengolah data sehingga diperoleh kesimpulan yang 

dapat dipercaya kebenarannya. Proses analisis data dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari 

wawancara, cacatan observasi di lokasi penelitian, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, foto dan sebagainya. Data yang terkumpul di lokasi untuk 

mengetahui apakah data yang diharapkan dalam penelitian ini telah 

terpenuhi atau belum.  

Suatu objek penelitian hendaknya dianalisis dengan teknik analisis 

yang sesuai dengan teori yang digunakan. Sehingga dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan analisis resepsi sebagai teknik analisis datanya. 

Teknik analisis ini sangat berkaitan dengan dengan teori yang digunakan 

yaitu teori resepsi atau penerimaan. Analisis resepsi merupakan bagian 
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khusus dari studi khalayak yang mencoba mengkaji secara mendalam 

proses aktual dimana wacana media diasimilasikan melalui praktek 

wacana dan budaya khalayaknya. Ada tiga tahapan dalam metode resepsi 

yaitu
45

 : 

1. Mengumpulkan data  

Mengumpulkan data dari khalayak. Pada tahap ini peneliti 

menghimpun data wawancara mendalam. Wawancara mendalam 

dilakukan secara individual.  Dalam analisis resepsi, perhatian utama 

wawancara mendalam berpegang pada wacana yang berkembang 

setelah diantarai media di kalangan khalayak. Artinya, wawancara 

berlangsung untuk menggali bagaimana sebuah isi pesan media 

tertentu menstimulasi wacana yang berkembang dalam diri 

khalayaknya. Hal ini mensyaratkan adanya pengetahuan tentang pesan 

pada diri khalayak yang diteliti (informan). Tanpa adanya pengetahuan 

terhadap pesan, tidaklah mungkin informan mampu memahami dan 

memaknainya. 

2. Analisis Data 

Menganalisis hasil atau temuan dari wawancara mendalam. 

Setelah wawancara dilakukan, tahap berikutnya peneliti mengkaji 

catatan wawancara tersebut yang berupa traskrip wawancara yang 

didalamnya dapat berupa beberapa kategori pernyataan, dan komentar 

dari informan. Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis 
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deskriptif yakni dilakukan dengan menyajikan data hasil wawancara 

tersebut dalam bentuk deskripsi dan menggambarkannya dalam sebuah 

tabel. 

3. Interpretasi data resepsi 

Pada tahap ini peneliti melakukan interpretasi terhadap 

pengalaman bermedia para informan. Penelti tidak sekedar 

mencocokkan model pembacaan sebagaimana yang telah dirumuskan 

dalam acuan teoritis melainkan mengelaborasikan dengan temuan yang 

sesungguhnya terjadi di lapangan. Sehingga memunculkan pola 

penerimaan yang riil dan lahir dari konteks penelitian yang 

sesungguhnya. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi data dari 

informan untuk mendapatkan pola penerimaannya terhadap pesan. 

6. Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif terdapat upaya meningkatkan derajat 

kepercayaan data yang disebut dengan keabsahan data. Pemeriksaan 

terhadap keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah balik apa 

yang dituduhkan pada penelitian kualitatif yang disangkakan tidak ilmiah, 

juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari pengetahuan 

penelitian kualitatif. Dengan kata lain apabila peneliti melaksanakan 

pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat sesuai dengan teknik 

yang digunakan dalam penelitian kualitatif, jelas bahwa hasil 

penelitiannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi.
46

  

                                                           
46

 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 313. 



34 

 

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data menggunakan 

triangulasi. Pemeriksaan data dengan cara triangulasi dilakukan untuk 

meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi data. Triangulasi 

merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan 

gambaran yang menyeluruh tentang fenomena yang akan diteliti. Metode 

pengumpulan data pada umumnya dilakukan dalam penelitian kualitatif 

yaitu wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya.
47

 Adapun triangulasi 

data meliputi empat hal yaitu triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti, 

triangulasi sumber dan triangulasi teori.
48

  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode. 

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan data dengan 

cara atau metode yang berbeda.
49

 Dalam penelitian ini, peneliti 

membandingkan data yang didapatkan melalui wawancara mendalam dan 

dokumentasi untuk memperoleh informasi atau data yang handal dan 

gambaran yang utuh. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Teknik penulisan dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada buku 

pedoman yang menjadi standar dalam penulisan skripsi yaitu buku Pedoman 

Penulisan Skripsi yang diterbitkan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

                                                           
47

 Haris Herdiasyah, Metodologi Peneitian Kualitatif  untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2010), hlm. 201. 

48
 Sugeng Pujileksono, Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif,  hlm. 144 

49
 Ibid., hlm. 144 
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Kemudian untuk memudahkan pemahaman dalam penyusunan penelitian ini, 

peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab : 

BAB I merupakan pendahuluan yang dijadikan acuan dalam penulisan 

skripsi ini. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah penelitian. 

Didalamnya peneliti menggambarkan secara garis besar tentang Akhlakul 

Karimah, film Cahaya Cinta Pesantren dan KORDISKA. Selain itu dalam 

BAB I ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, 

kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Kemudian BAB II  berisi dekripsi tentang film Cahaya Cinta Pesantren 

beserta sinopsis dan tokoh utama yang berperan dalam film tersebut. Bab ini 

juga memberikan gambaran umum mengenai KORDISKA, sejarah berdirinya, 

visi-misi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Selain itu, biodata informan 

yang terpilih juga diuraikan pada akhir bab ini. 

Inti atau poin penting dari penelitian akan peneliti sajikan dalam BAB 

III. Bab ini berisi sajian data dan hasil analisis peneliti mengenai pemaknaan 

anggota KORDISKA tentang Akhlakul Karimah  dalam film Cahaya Cinta 

Pesantren. 

Bab terakhir dari penelitian ini adalah BAB IV yang merupakan 

penutup. Dalam bab ini peneliti akan menyimpulkan hasil dari penelitian 

pemaknaan anggota KORDISKA tentang Akhlakul Karimah dalam Film 

Cahaya Cinta Pesantren. bab ini juga disertai saran dan mencantumkan daftrar 

pustaka yang menjadi referensi peneliti dalam penyusunan skripsi ini. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Hasil penelitian mengenai “Pemaknaan Anggota Korps Dakwah 

Islamiah Sunan Kalijaga (KORDISKA) tentang Akhlakul Karimah dalam 

Film Cahaya Cinta Pesantren” dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Pemaknaan dari empat informan anggota KORDISKA tentang 

akhlakul karimah pada indikator berbakti pada orang tua menempati posisi 

yang berbeda. Dua informan yaitu Saiful Hidayatullah dan Zahrotul Faizah 

menempati posisi hegemoni dominan. Mereka menyetujui bahwa berbakti 

kepada orang tua sudah ditampilkan di film Cahaya Cinta Pesantren yaitu 

dengan Shila bersedia mengikuti keinginan orang tuanya untuk masuk 

pesantren dan berhasil membuat orang tua bangga. Sedangkan dua 

informan lainnya, Elsa novia dan Hasmiani menempati posisi negosiasi 

dimana mereka menyetujui bahwa Shila sudah berbakti kepada orang tua 

tetapi mereka tidak menyetujui sikap Shila yang melakukannya karena 

terpaksa dan berat hati. 

Pemaknaan empat informan tentang akhlakul karimah dengan 

indikator jujur, menempati posisi yang berbeda. Dua informan yaitu Saiful 

Hidayatullah dan Hasmiani berada di posisi hegemoni dominan. Mereka 

menyetujui perilaku jujur yang ditampilkan di film Cahaya Cinta 

Pesantren karena menurut mereka jujur harus dilakukan dalam keadaan 

apapun meskipun pahit. sedangkan dua informan lainnya, Zahrotul Faizah 
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dan Elsa Novia berada di posisi negosiasi, dimana mereka membenarkan 

perilaku jujur yang ditampilkan di film tersebut tetapi mereka 

mengecualikan penerapannya. Menurut Zahrotul Faizah ketika Seseorang 

sudah jujur tidak seharusnya ia mendapatkan hukuman. Sedangkan 

menurut Elsa Novia, jujur tidak baik dilakukan jika dapat menimbulkan 

konflik atau pertengkaran. 

Pemaknaan empat informan tentang akhlakul karimah dengan 

indikator perasaan malu menempati posisi yang sama yaitu hegemoni 

dominan. Mereka menyetujui perasaan malu yang digambarkan di Film 

Cahaya Cinta Pesantren. Alasan mereka setuju dengan yang ditampilkan di 

film tersebut adalah perasaan malu ditunjukkan ketika seseorang (Shila) 

mendapat hukuman karena melanggar peraturan yang berlaku di pesantren. 

Selain itu, perasaan malu juga ditunjukkan melalui sikap tokoh yaitu 

Manda yang memang karakternya pemalu dan Shila yang malu karena 

ketahuan memperhatikan orang yang disukainya. 

Pemaknaan empat informan tentang akhlakul karimah dengan 

indikator memelihara kesucian diri yaitu menempati posisi hegemoni 

dominan dan negosiasi. Ada tiga informan yang setuju pada konsep 

memelihara kesucian diri yang ditampilkan film Cahaya Cinta Pesantren. 

Zahrotul Faizah, Elsa Novia dan Hasmiani memandang bahwa memelihara 

kesucian diri yaitu dengan menjaga diri dari perbuatan maksiat, ketika 

bertemu dengan lawan jenis yang bukan muhrim harus ada orang ketiga 

yang menemani dan ketika mempunyai perasaan pada seseorang lebih baik 
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menjaganya agar tidak menimbulkan perbatan-perbuatan maksiat. 

Sedangkan satu informan yaitu Saiful Hidayatullah berada di posisi 

negosiasi dimana ia menyetujui bahwa laki-laki dan perempuan yang 

bukan muhrim memang tidak diperbolehkan bertemu berdua saja karena 

konteksnya di pesantren. Tetapi Saiful bernegosiasi yaitu jika pertemuan 

tersebut terjadi diluar pesantren atau di kalangan umum, hal itu adalah 

wajar dan tidak dipermasalahkan.  

Pemaknaan empat informan tentang akhlakul karimah dengan 

indikator rasa kasih sayang menempati posisi yang sama yaitu hegemoni 

dominan. Yang mana mereka setuju dengan rasa kasih sayang yang 

ditampilkan di film Cahaya Cinta Pesantren yaitu kasih sayang kepada 

keluarga dan kepada sahabat. Kasih sayang pada keluarga dapat 

ditunjukkan dengan orang tua memilih yang terbaik untuk anak mereka 

dan sebaliknya, seorang anak menuruti itikad baik dari orang tuanya. 

Selain itu, di film tersebut kasih sayang keluarga ditunjukkan oleh orang 

tua yang selalu memberi nasehat dan mendukung cita-cita anak mereka. 

Sehingga dapat diketahui bahwa pemaknaan keempat informan tersebut 

sejalan dengan apa yang disampaikan oleh film Cahaya Cinta Pesantren. 

Sedangkan kasih sayang kepada sahabat mereka menyetujui apa yang 

ditampilkan film Cahaya Cinta Pesantren. Keempat informan memaknai 

bahwa kasih sayang kepada sahabat dapat ditunnjukkan dengan saling 

peduli, saling mengerti dan menguatkan satu sama lain serta berbagi 

kesenangan maupun kesedihan. 
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Pemaknaan empat informan tentang akhlakul karimah dengan 

indikator berhemat di film Cahaya Cinta Pesantren menempati posisi yang 

berbeda, satu oposisi dan tiga informan hegemoni dominan. Saiful 

Hidayatullah memaknai berhemat secara materi dan menurutnya di film 

tersebut tidak menampilkan perilaku berhemat. Sehingga Saiful berada di 

posisi oposisi. Sedangkan ketiga informan lainnya berada di posisi 

hegemoni dominan. Zahrotul faizah dan Elsa Novia menyetujui bahwa 

berhemat yang ditampilkan di film Cahaya Cinta Pesantren adalah hemat 

waktu, dimana ketika pesantren membuat peraturan dan jadwal harian 

santri adalah sebagai upaya pondok dalam mendisiplinkan waktu yang 

dimiliki santri. Hasmiani   juga menempati posisi hegemoni dominan 

dikarenakan ia memaknai bahwa dicerminkan oleh orang tua Shila yang 

ingin Shila melanjutkan sekolah di pesantren agar biaya yang dikeluarkan 

tidak banyak seperti di sekolah swasta. 

Pemaknaan informan tentang akhlakul karimah dengan indikator 

berlaku sederhana (qanaah dan zuhud) menempati posisi yang sama yaitu 

hegemoni dominan. Keempat informan menyetujui perilaku sederhana 

yang digambarkan di film Cahaya Cinta Pesantren. Perilaku sederhana 

ditampilkan dengan Shila meneriman takdir yang sudah diberikan Allah 

SWT yaitu melanjutkan pendidikan di pondok pesantren dan takdir ketika 

bapaknya meninggal dunia, Shila tidak terpuruk atau putus asa. Selain itu 

perilaku sederhana terlihat dari hidup sederhana yang diterapkan di 

pondok pesantren,seperti cara berpakaian dan fasilitas yang seadanya. 
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Pemaknaan empat informan tentang akhlakul karimah dengan 

indikator memelihara kesucian diri menempati posisi hegemoni dominan 

dan negosiasi. Saiful Hidayatullah, Zahrotul Faizah dan Hasmiani 

menyetujui sepenuhya bahwa memelihara amanah sudah digambarkan di 

film Cahaya Cinta Pesantren. memelihara amanah ditunjukkan dengan 

Shila mampu memenuhi amanah dari orang tua untuk belajar dengan baik 

di pesantren dan ditunjukkan Ustadz Rifky yang sangat bertanggungjawab 

pada pesantren beserta peraturannya. Sedangkan satu informan lainnya 

yaitu Elsa Novia memaknai bahwa memelihara amanah sudah 

digambarkan di film Cahaya Cinta Pesantren. tetapi menurut Elsa Novia 

terdapat amanah yang kurang terpelihara dengan baik yaitu amanah 

persahabatan. Sehingga Elsa Novia berada di posisi negosiasi. 

Dari keempat informan, peneliti menemukan pemaknaan yang 

sama maupun berbeda tentang akhlakul karimah yang terdapat di film 

Cahaya Cinta Pesantren. Persamaan dan perbedaan pemaknaan dari 

keempat informan atas pesan media tersebut dapat disebabkan karena 

adanya kesamaan dan perbedaan pendidikan, pengalaman, pengetahuan, 

hubungan keluarga atau pertemanan serta lingkungan. Akan tetapi 

sebagian besar pemaknaan keempat informan menempati posisi hegemoni 

dominan. sehingga didapatkan kesimpulan akhir bahwa secara garis besar, 

film Cahaya Cinta Pesantren merupakan film yang menampilkan akhlakul 

karimah berdasarkan 8 indikator tersebut. 
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B. SARAN 

Dari penelitian berjudul “Pemaknaan Anggota KORDISKA 

Tentang Akhklakul Karimah dalam film Cahaya Cinta Pesantren” ini, 

peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bidang akademisi 

Diharapkan terdapat penelitian lain yang juga menggunakan teori 

resepsi atau tinjauan akhlakul karimah sehingga dapat menjadi 

pembanding mengenai teori yang sama atau tinjauan yang sama. 

2. Penelitian selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan menjadi koreksi 

bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan teori resepsi. 

3. Pihak pembuat film 

Diharapkan dapat memperbanyak produksi film-film yang 

memberikan nilai moral, khususnya film yang bernafaskan islami 

untuk menambah hikmah dan pengetahuan masyarakat. 
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“INTERVIEW GUIDE” 

 “Pemaknaan Anggota KORDISKA tentang Akhlakul Karimah dalam film 

Cahaya Cinta Pesantren” 

 

Pertanyaan pembuka 

1. Apa itu akhlakul karimah  menurut anda ? 

2. Apakah akhlakul karimah penting bagi kehidupan sehari-hari dalam 

hablum ninallah maupun hablum minannas ? mengapa ? 

Pertanyaan inti 

1. Berbakti kepada orangtua 

a. apa itu berbakti kepada orangtua menurut anda ? 

b. apakah berbakti kepada orangtua sudah tergambarkan dalam film 

Cahaya Cinta Pesantren ? 

c. oleh tokoh siapa yang menunjukkan baktinya kepada orangtua ? 

d. jelaskan adegan yang menurut anda mencerminkan bakti kepada  

orangtua ! 

e. menurut anda apakah berbakti kepada orangtua adalah dengan 

menuruti keinginan orangtua ? bagaimana jika anda mempunyai 

pilihan yang berbeda dengan orangtua seperti halnya dengan tokoh 

Shila ? 

2. Jujur 

a. Apa arti kejujuran menurut anda ? 

b. Apakah nilai kejujuran sudah tergambarkan dalam film Cahaya Cinta 

Pesantren ? 

c. Oleh siapakah sikap jujur itu ditunjukkan dalam film tersebut ? 

d. Jelaskan adegan yang menurut anda mencerminkan sikap jujur ? 

e. Seperti yang kita ketahui ada hadis yang berbunyi “sesungguhnya 

kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa 

surga”, lalu bagaimana tanggapan anda pada adegan saat tokoh Manda 



jujur kepada Shila bahwa ia tidak betah di pesantren kemudian shila 

mengambil kesempatan untuk mengajaknya kabur dari pesantren ? 

f. Bagaimana tanggapan anda pada adegan ketika Shila dan Icut tidak 

saling terbuka kalau mereka mengikuti lomba menulis dan 

menimbulkan perseteruan padahal mereka adalah sahabat yang sudah 

berjanji untuk saling berbagi ? 

3. Perasaan malu 

a. apa pengertian perasaan malu menurut anda ? baik malu dihadapan 

Allah dan di hadapan sesama manusia ? 

b. apakah sikap dan rasa malu yang anda maksud sudah tergambarkan 

dalam film Cahaya Cinta Pesantren ? 

c. oleh siapakah perasaan malu itu ditunjukkan? 

d. Jelaskan adegan yang menunjukkan sikap atau rasa malu itu! 

4. Memelihara kesucian diri 

a. Apa arti memelihara kesucian diri bagi anda ? 

b. Apakah memelihara kesucian diri sudah tergambarkan dalam film 

Cahaya Cinta Pesantren ? 

c. Oleh tokoh siapa bentuk memelihara kesucian diri itu ditunjukkan ? 

d. Jelaskan adegan yang mencerminkan bentuk memelihara kesucian diri! 

e. Bagaimana menurut anda batasan menjaga diri dari lawan jenis ketika 

berinteraksi sosial ? apabila dalam konteks berada pondok pesantren 

dan diluar pondok pesantren ? 

5. Rasa kasih sayang 

a. Seperti apakah bentuk kasih sayang orangtua pada anaknya dan kasih 

sayang anak pada orangtuanya  menurut anda ? 

b. Seperti  apakah bentuk kasih sayang kepada teman atau sahabat ? 

c. Apakah bentuk rasa kasih sayang yang anda maksud sudah 

tergambarkan dalam film Cahaya Cinta Pesantren ? 

d. Pada adegan apa ? 

6. Qanaah dan zuhud 

a. Apa qanaah dan Zuhud menurut anda? 



b. Apakah perilaku qanaah dan zuhud sudah tergambarkan dalam film 

Cahaya Cinta Pesantren ? 

c. Oleh tokoh siapakah qanaah dan zuhud itu ditunjukkan ? 

d. Pada adegan apa qanaah dan zuhud digambarkan ? 

e. Sikap qanaah dan zuhud dapat diwujudkan dengan berperilaku 

sederhana, menurut anda apa saja yang diajarkan pesantren pada 

santrinya untuk berperilaku sederhana ? 

f. Menerima dengan sabar ketentuan Allah menjadi bagian dari sikap 

qanaah dan zuhud, lalu bagaimana tanggapan anda melihat adegan saat 

bapak Shila meninggal dunia sedangkan Shila masih memendam 

kecewa pada beliau ? apa yang dilakukan Shila sebagai bentuk 

menerima dg sabar ketentuan Allah tersebut ? 

7. Berhemat 

a. Apa arti berhemat menurut anda ? dalam bentuk materi atau non-

materi ? 

b. Apakah berperilaku hemat yang anda maksud sudah digambarkan 

dalam film Cahaya Cinta Pesantren ? 

c. Oleh tokoh siapa ? 

d. Manahkah adegan yang menunjukkan bentuk berhemat yang anda 

maksud ? 

8. Memelihara amanah 

a. Apa itu memelihara amanah menurut anda ? 

b. Apakah memelihara amanah sudah digambarkan dalam film Cahaya 

Cinta Pesantren ? 

c. Oleh tokoh siapa ? 

d. Manakah adegan yang menunjukkan perilaku memelihara amanah 

dengan baik ? 

e. Tokoh Shila  masuk ke pesantren karena kemauan orangtuanya bukan 

dirinya sendiri, meskipun begitu apakah anda setuju bahwa itu adalah 

amanah kedua orangtuanya ? bagaimana tokoh Shila memenuhi 

amanah kedua orangtuanya tersebut ? 



Pertanyaan penutup 

1. Pesan apa yang dapat anda ambil dari film Cahaya Cinta Pesantren ? 

2. Adakah indikator lain dari akhlakul karimah yang ada di film tersebut 

selain 8 indikator diatas ? jelaskan jika ada  
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