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ABSTRAK 

Allah mewajibkan ada diantara segolongan orang mukmin 

mukallaf untuk mensyiarkan agama Islam dengan jalur dakwah. Salah 

satu jalan dakwah adalah dengan‘Amar ma’ruf nahi munkar, kalimat 

‘Amar ma’ruf  digunakan syariat islam sebagai makna untuk 

memerintahkan diri sendiri dan mengajak orang lain melakukan hal-

hal baik menurut nilai-nilai Ilahi, dan Nahi munkar berarti melarang 

diri sendiri serta mencegah orang lain untuk melakukan hal-hal buruk 

menurut hukum islam. seorag Da’i kiranya menyampaikan ‘Amar 

ma’ruf nahi munkar harus menyelaraskan dengan zaman yang terus 

berkembang, Hal ini demi tersampainya pesan dakwah dengan baik 

dan efektif, yakni dakwah  yang dikemas menarik dan mudah diterima. 

salah satu dakwah masa kini adalah  melalui film. 

Film dirasa cukup mampu mempengaruhi audiens sehingga 

diharpakan film mampu memberikan dampak positif bagi 

penontonnya. salah satu film yang disinyalir memuat representasi 

dakwah adalah film Ajari Aku Islam. Peneliti ingin mengetahui sejauh 

mana representasi dakwah ‘Amar ma’ruf nahi munkar pada film 

tersebut. metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 

analisis semiotik milik Charles Sanders Pierce, dengan menekankan 

pada tiga aspek yakni Ikon, Indeks Dan Symbo.l Penelitian ini 

menemukan hasil bahwa pada beberapa scane Film Ajari Aku Islam 

memuat representasi dakwah  ‘Amar ma’ruf nahi munkar yakni sifat 

tolong menolong, menolak berkhalwat, tidak menerima lawan jenis 

tanpa ada mahram yang menyertai. 

 

 Kata kunci: Representasi, Film, ‘Amar ma’ruf nahi munkar  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Dakwah merupakan perkara fardhu ‘ain bagi ummat Muslim 

yang berakal, dengan berlangsungnya kegiatan dakwah, maka 

eksistensi Islam akan ada sepanjang massa. Allah Subhanahu 

Wata’ala berfirman dalam Al-quran Surat Ali Imron ayat 104: 1 

َويَ  ٱْلَخْيرِّ  إِّلَى  يَْدُعوَن  ةٌ  أُمَّ نُكْم  م ِّ ٱْلُمنَكرِّ ۚ  َوْلتَُكن  َعنِّ  َويَْنَهْوَن  بِّٱْلَمْعُروفِّ  أُْمُروَن 

ئَِّك هُُم ٱْلُمْفلُِّحونَ 
َٰٓ   َوأُ۟ولَ 

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat 

yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang 

ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-

orang yang beruntung”. 

 

Pada ayat diatas Allah memerintahkan seseorang untuk ber 

‘amar ma’ruf nahi munkar. ‘Amar ma’ruf  digunakan syariat Islam 

sebagai makna untuk memerintahkan diri sendiri dan mengajak orang 

lain melakukan hal-hal baik, dan Nahi munkar berarti melarang diri 

sendiri serta mencegah orang lain untuk melakukan hal-hal buruk 

menurut hukum Islam. Menurut Ulama’ Fiqh ‘amar ma’ruf nahi 

munkar adalah prinsip yang wajib dimiliki setiap muslim.2  

 Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam 

bersabda: Ballighu ‘Annii Walau Aayah “Sampaikanlah dariku walau 

 
1 Alquran terjemah. 
2 Atiqoh Nurul, Konsep ‘Amar Ma’ruf Nahi Munkar Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab 
Dalam Prespektif Dakwah, (Semarang; IAIN Walisongo, 2011), h.3  
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satu ayat”,3 Hadist tersebut memberikan isyarat jelas tentang 

kewajiban seorang Muslim yang berakal untuk mengambil peran 

dalam mensyiarkan Islam, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

nya walaupun itu hanya sedikit.4 Dakwah sendiri memiliki beberapa 

unsur yang perlu diperhatikan dan ditaati yaitu meliputi, Da’i  (pelaku 

penyampai pesan dakwah), Mad’u (penerima pesan dakwah), Materi 

(pesan dakwah), Metode (cara penyampaian pesan dakwah), dan 

Media (sarana penyampaian pesan dakwah). jika seseorang ingin 

terjun langsung menjadi Da’i secara profesional maka ia dituntut 

untuk berpengetahuan mengenai Al-Quran dan Hadist secara 

mendalam dan memahami diluar daripada materi yakni mengenai 

teknis.5 

Dakwah perlu diselaraskan dengan zaman yang terus 

berkembang demi tersampainya pesan dakwah dengan baik dan 

efektif. Pada masa Rasulullah Muhammad Shallahu ‘Alaihi Wasallam 

dakwah masih terbatas dengan lisan dan tulisan, tanpa mengecilkan 

metode dakwah konvensional tersebut, kiranya penyampaian pesan 

dakwah perlu diselaraskan dengan zaman yang terus berkembang. 

Demi mendukung perubahan kegiatan dakwah menjadi lebih baik, 

kiranya seorang Da’i perlu meningkatkan wawasan, ilmu, serta 

 
3 https://Muslim.or.id/6409-sampaikan-ilmu-dariku-walau-satu-ayat.html Diakses pada tanggal 
20 agustus 2020 pukul 15.00) 
4 Ibid  
5 Zubaidi Ahmad, Dakwah Profesi Dan Da’i Profesional, (https://islamic-
education.uii.ac.id/dakwah-profesi-dan-dai-profesional/ diakses pada tanggal 27 april pukul 
10:43) 

https://muslim.or.id/6409-sampaikan-ilmu-dariku-walau-satu-ayat.html
https://islamic-education.uii.ac.id/dakwah-profesi-dan-dai-profesional/
https://islamic-education.uii.ac.id/dakwah-profesi-dan-dai-profesional/
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kemampuan dalam memahami teknis dalam berdakwah.6 Selain itu 

seorang Da’i dapat memanfaatkan kecanggihan yang ada pada  saat 

ini, yakni dakwah  yang dikemas menarik yang dapat disampaikan 

melalui media massa seperti, youtube, instagram, facebook, iklan 

hingga dakwah melalui film.  

Tidak semata sebagai sarana hiburan,7  film juga disinyalir 

memiliki andil besar dalam lingkup komunikasi guna sebagai alat 

untuk mempengaruhi pola pikir penonton sekaligus sebagai sarana 

pembujuk/persuasi.8 Dengan adanya kritik publik serta munculnya 

lembaga sensor, maka hal ini menunjukkan bahwa film sangat 

berpengaruh terhadap pembentukan karakter masyarakat.9 

Berbicara mengenai film, salah satu produk media massa ini 

mampu menyuguhkan sebuah cerita, peristiwa music  serta drama 

yang menarik.10  Film memberikan makna cerita yang banyak serta 

komplek tetapi dapat dikemas dalam durasi yang singkat. hal ini 

membuat penonton seakan-akan menembus ruang dan waktu, seakan-

akan dirinya menjadi tokoh dalam cerita,11 penonton cenderung akan 

 
6 Andi Fikra Pratiwi Afiruddin, Film Sebagai Media Dakwah Islam, Aqlam, Vol 2, No.2, Desember 
2017, hlm.112 
7 Asri Rahman, Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film “Nanti Kita Cerita Tentang 
Hari Ini (NKCTHI)”. Ilmu Sosial, Vol.1, No.2 Agustus 2020, hlm.75 
8 Rosidah Syaukat, Film Sebagai Media Social Marketing: Yasmin Ahmad Berjualan Ide 
Multikulturalisme, Humaniora, Vol.2, No.1, April 2011, hlm. 635 
9 Al Khusna, hlm.2 
10 Ahmad Toni, Peran Film Sebagai Media Sosialisasi, (Jakarta; Universitas Budi Luhur)  
11 Asri Rahman, Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film “Nanti Kita Cerita Tentang 
Hari Ini (NKCTHI)”. Ilmu sosial, Vol.1, No.2 Agustus 2020, hlm.74 
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mengikuti apa yang diperankan didalam film dalam dunia nyata12. Hal 

ini tentu menjadi kesempatan emas bagi para penggiat dakwah, sebab 

film selain berperan sebagai industri hiburan13 dan media ekspresi 

dramatik14 sebuah film apabila dibubuhi sedikit kreatifitas dengan 

memasukkan konten-konten dakwah kedalam nya, maka film akan 

memiliki fungsi ganda yakni film yang dapat menjadi tontonan 

sekaligus dapat menjadi sebuah tuntunan.15  

Dewasa ini terlihat ada spirit baru dalam industri perfilman di 

Indonesia dalam mengusung film bertema dakwah16, hal ini 

dibuktikan dengan rilisnya berbagai film bergenre religi seperti, 

Kiamat Sudah Dekat, Kun Fa Yakun, Perempuan Berkalung Sorban, 

dan masih banyak lainnya.17 Chairul Umam seorang sutradara yang 

berkomitmen untuk selalu membuat karya-karya film bernuansa 

islami menyampaikan bahwa, film harus memiliki visi misi serta isi 

yang jelas serta tidak boleh sembarangan dalam membuat film, hal ini 

terbukti ketika ia menolak tawaran untuk menggarap film komedi 

yang berbau sex.18 

 
12 Alamsyah, Perspektif Dakwah Melalui Film, Dakwah Tabligh, Vol.13, No.1, Desember 2012, 
hlm.197  
13 Umar Kavam, Film Sebagai Saran Hiburan Dan Ekspresi Dramatik, Optimis, 23 Oktober 1981 
hlm.30 
14 Ibid h.32 
15 Alamsyah, Perspektif Dakwah Melalui Film, Dakwah Tabligh, Vol.13, No.1, Desember 2012, 
hlm.197 
16 ibid 
17 Andi Fikra Pratiwi Afiruddin, Film Sebagai Media Dakwah, jurnal of islam and plurality, vol.2, 
No.2 Desember 2017 hlm.112 
18 Eky Aiman Fikrie, Film Sebagai Media Dakwah, (Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah). 
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Pada tanggal 17 Oktober 2019 Deni Pusung seorang sutradara 

asal Indonesia berhasil memproduksi film dengan judul “Ajari Aku 

Islam” dengan genre drama religi,19 film ini berdurasi 1 jam 33 menit 

dengan jumlah penonton mencapai 302.987.20 Film ini bercerita 

tentang seorang laki laki bernama Kenny keturunan Tionghoa-Medan  

yang diperankan oleh Roger Danuarta jatuh cinta kepada seorang 

wanita bernama Fidya keturunan Muslim-Melayu yang diperankan 

oleh Cut Meyriska,21 kisah cinta mereka begitu dramatis disebabkan 

perbedaan agama serta budaya.  

Film ini menokohkan Fidya sebagai seorang muslimah taat 

beragama senantiasa selalu menjaga akhlak serta akidahnya dengan 

sempurna, Hal ini dibuktikan pada adegan disaat Kenny ingin 

bersalaman dengannya, Fidya nampak tidak mau meraih tangan 

Kenny, sebab ia  mengetahui hukum Islam melarang seseorang yang 

bukan muhrim untuk saling bersentuhan. Senada dengan sabda Nabi 

Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam:22  

ْن أَْن يَُمسَّ   ْيٍدَخْير لَهُ مِّ ْن َحدِّ ْخيَطِّ مِّ َن فِّي َرأْسِّ َرُجٍل بِّمِّ ألَْن يُْطعِّ

لُّ لَهُ   اْمَرأَةً الَ تَحِّ

 
19 Baharudin Al Farisi, Sinopsis Ajari Aku Islam Diangkat Dari Kisah Nyata Sang Produser. 
(https://www.kompas.com/hype/image/2020/08/20/090756266/sinopsis-ajari-aku-islam-
diangkat-dari-kisah-nyata-sang-produser (Diakses pada tanggal 20 agustus 2020 pukul 10:10) 
20 Situmorang. Ria Thresia, 2 Film Horor Indonesia Rajai Bioskop Pada Pekan Terkahir Oktober 
2019, https://m.bisnis.com/amp/read/20191027/254/1163672/2-film-horor-indonesia-rajai-
bioskop-pada-pekan-terakhir-oktober-2019, (diakses paada tanggal 1 mei 2021 pukul 12:27) 
21 Baharudin Al Farisi, Sinopsis Ajari Aku Islam Diangkat Dari Kisah Nyata Sang Produser. 
(https://www.kompas.com/hype/image/2020/08/20/090756266/sinopsis-ajari-aku-islam-
diangkat-dari-kisah-nyata-sang-produser (Diakses pada tanggal 20 agustus 2020 pukul 10:10) 
22 Abdullah Taslim, Lc., MA, Larangan Menyentuh Wanita Yang Bukan Mahram, 
https://muslim.or.id/27058-larangan-menyentuh-wanita-yang-bukan-mahram.html (diakses 
pada tanggal 1 mei 2021 pukul 14:13) 

https://www.kompas.com/hype/image/2020/08/20/090756266/sinopsis-ajari-aku-islam-diangkat-dari-kisah-nyata-sang-produser
https://www.kompas.com/hype/image/2020/08/20/090756266/sinopsis-ajari-aku-islam-diangkat-dari-kisah-nyata-sang-produser
https://m.bisnis.com/amp/read/20191027/254/1163672/2-film-horor-indonesia-rajai-bioskop-pada-pekan-terakhir-oktober-2019
https://m.bisnis.com/amp/read/20191027/254/1163672/2-film-horor-indonesia-rajai-bioskop-pada-pekan-terakhir-oktober-2019
https://www.kompas.com/hype/image/2020/08/20/090756266/sinopsis-ajari-aku-islam-diangkat-dari-kisah-nyata-sang-produser
https://www.kompas.com/hype/image/2020/08/20/090756266/sinopsis-ajari-aku-islam-diangkat-dari-kisah-nyata-sang-produser
https://muslim.or.id/27058-larangan-menyentuh-wanita-yang-bukan-mahram.html
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Artinya: "Seseorang ditusuk kepalanya dengan jarum besi lebih 

baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya." 

 

Ketaatan seorang Fidya dalam menjaga kesucian akhlaknya 

tak sampai disitu, saat Kenny berkunjung bersilaturahmi ke rumah 

nya, ia tidak bisa membukakan pintu karena Fidya tau bahwa Islam 

melarang seorang perempuan menerima tamu didalam rumahnya jika 

tanpa mahram menyertainya. Sebagaimana firman Allah dalam Al 

Qur’an Surat An-Nisa ayat 34: 

الَِّحاُت قَانِّتَاٌت َحافَِّظاٌت لِّْلغَْيبِّ           فَالصَّ

 ُ       بَِّما َحفَِّظ ّللاَّ

Artinya: “Sebab itu wanita yang salehah, adalah yang taat kepada 

Allah dan menjaga diri karena suaminya tidak ada, oleh karena 

Allah telah memelihara mereka”.     

     

Hal-hal seperti ini lah yang membuat Kenny semakin tertarik 

kepada Islam. sekalipun Fidya tidak langsung berperan sebagai 

seorang Da’i tetapi ia selalu merepresentasikan keteladanan di setiap 

harinya, baik perilaku maupun ucapan. Keunikan film ini adalah 

sekalipun minim promosi namun hanya dalam waktu 10 hari sudah 

menyedot penonton sebanyak 302.987 penonton.23  Hal ini 

membukakan sebuah realitas bahwa, masyarakat indonesia sangat 

antusias terhadap film yang bernuansa drama religi yang syarat akan 

 
23 Situmorang. Ria Thresia, 2 Film Horor Indonesia Rajai Bioskop Pada Pekan Terkahir Oktober 
2019, https://m.bisnis.com/amp/read/20191027/254/1163672/2-film-horor-indonesia-rajai-
bioskop-pada-pekan-terakhir-oktober-2019, (Diakses Paada Tanggal 1 Mei 2021 Pukul 12:27) 

https://m.bisnis.com/amp/read/20191027/254/1163672/2-film-horor-indonesia-rajai-bioskop-pada-pekan-terakhir-oktober-2019
https://m.bisnis.com/amp/read/20191027/254/1163672/2-film-horor-indonesia-rajai-bioskop-pada-pekan-terakhir-oktober-2019
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nilai-nilai dakwah di dalam nya.24  

Demi mengetahui sejauh mana dakwah itu di representasikan, 

dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan teori milik Charles 

Sander Pierce. Pierce memberikan penjelasan secara mendalam 

terhadap tanda dalam sebuah film, bagi Pierce hendaknya peneliti 

mengelompokkan makna yang ditemukan dalam film sesuai dengan 

jenisnya yakni, pertama Ikon: yakni sebuah tanda dengan unsur wujud 

antara tanda dan representasinya mirip, kedua Indeks: yakni tanda 

yang menduduki fungsinya sebagai penanda kemudian 

mengisyaratkan pertandanya, ketiga Symbol: yakni tanda yang 

menduduki fungsinya sebagai pertanda yang secara alami sudah ada 

di tengah-tengah Masyarakat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana 

Representasi Dakwah Pada Film Ajari Aku Islam?”. 

C. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui bagaimana bentuk Representasi Dakwah 

yang ditampilkan pada film Ajari Aku Islam. 

 
24 Andi Fikra Pratiwi Afiruddin, Film Sebagai Media Dakwah, Jurnal Of Islam And Plurality, vol.2, 
No.2 Desember 2017 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Peneliti ingin berkontribusi pada ruang keilmuan kajian film 

khususnya mengenai Representasi Dakwah Pada Sebuah Film. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti 

lain khususnya Mahasiswa akan masalah yang serupa, serta 

diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi masukan kepada para 

pembuat film khususnya film bernuansa islami. 

E. Kajian Pustaka 

Dalam melaksanakan penelitian tentu penulis perlu melakukan 

kajian pustaka sebagai bagian tahap yang harus dilaksanakan, karena 

dengan melakukan kajian pustaka maka penulis mampu memperkaya 

wawasan serta dapat memantik sebuah ide serta gagasan yang berguna 

dalam menuntaskan hasil penelitian, di antara tulisan yang penulis 

temukan mengenai penelitian semiotik terdahulu adalah sebagai 

berikut:  

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Tri Susanti Julian (2021) 

Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Jurusan Dakwah, Intitut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judul  “Pesan Dakwah 

Dalam Film Ajari Aku Islam (Analisis Semiotik Roland Barthes)”.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 

dengan menggunakan analisis semiotik milik Roland Barthes, 
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penelitian tersebut menemukan hasil temuan bahwa adanya tanda-

tanda dakwah Islam melalui tegaknya Aqidah Islam dengan cara 

menjaga keimanan yakni menikah wajib dengan seseorang yang satu 

keyakinan yakni iman kepada Allah dan Rasul.  pesan dakwah syariah 

yang terkandung dalam film ini adalah tentang menjaga shalat, 

menjaga pandangan serta menjaga aurat, Selain itu ada pesan dakwah 

akhlak pada film ini yang  digambarkan pada adegan tentang tolong-

menolong. 

Persamaan penelitian Tri Susanti Julian dengan penelitian kali 

ini terletak pada objek penelitian, sedangkan perbedaannya terletak 

pada subjek dan teori yang digunakan serta fokus penelitian. Subjek 

penelitian pada skripsi tersebut adalah Pesan Dakwah, Teori yang 

digunakan adalah semiotik milik Roland Barthes dengan menekankan 

pada makna konotatif dan denotatif, adapun fokus penelitian Tri 

Susanti Julian ada pada representasi dakwah yang meliputi akidah, 

syariat dan akhlak, sedangkan subjek pada penelitian kali ini adalah 

bentuk representasi dakwah, serta Teori yang digunakan semiotik 

milik Charles Sanders Pierce dengan fokus penelitian representasi 

dakwah ‘amar ma’ruf nahi munkar.  

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Eko Rio Rianto (2020) 

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Jurusan Komunikasi Penyiaran 

Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Pesan Dakwah 

Dalam Film Ajari Aku Islam (Analisis Semiotika Roland Barthes)”. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 

dan teknis analisis data yang digunakan adalah analisis semiotik milik 

Roland Barthes dengan menekankan pada makna konotatif dan 

denotatif, hasil penelitian tersebut menghasilkan sebuah temuan 

bahwa adanya pesan dakwah yang meliputi akidah akhlak dan syariah 

dalam kehidupan sehar-hari para tokoh dengan adegan sopan santun, 

taat beribadah serta sikap sabar.  

Persamaan penelitian Eko Rio Rianto dengan penelitian kali 

ini terletak pada objek penelitian, sedangkan perbedaannya terletak 

pada subjek penelitian, teori analisis yang digunakan serta fokus 

penelitian. Teori yang digunakan pada skripsi tersebut adalah semiotik 

milik Roland Barthes dengan menekankan pada makna konotasi dan 

denotasi, adapun fokus penelitian Eko Rio Rianto ada pada 

representasi dakwah yang meliputi akidah, syariat, akhlak, sedangkan 

subjek pada penelitian kali ini adalah bentuk representasi dakwah, 

serta Teori yang digunakan semiotik milik Charles Sanders Pierce 

dengan fokus penelitian representasi dakwah ‘amar ma’ruf nahi 

munkar. 

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Rismawati, Rahmawati 

Haruna, Syamun (2020) Fakultas Dakwah, Jurusan Komunikasi 

Penyiaran Islam UIN Alaudin Makassar, dengan judul “Representasi 

Nilai Dakwah Pada Film Ajari aku islam”. 
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Penelitian ini menggunakan analisis teks media dengan 

pendekatan kualitatif, adapun teknis analisis data yang digunakan 

adalah analisis semiotik milik Ferdinand De Saussure,  penelitian 

Rismawati dkk menghasilkan sebuah temuan bahwa adanya nilai-nilai 

dakwah yang berfokus pada seluruh bagian ajaran Islam yang meliputi 

akidah, syariat, akhlak yang kemudian direpresentasikan melalui lisan, 

tulisan dan tindakan. Serta adanya pesan pluralisme dalam film Ajari 

Aku Islam.  

Persamaan penelitian Rismawati dkk dengan penelitian kali ini 

terletak pada subjek dan objek penelitian, sedangkan perbedaannya 

terletak pada teori yang digunakan serta fokus penelitian. Teori yang 

digunakan pada jurnal tersebut adalah semiotik milik Ferdinand De 

Saussure dengan menekankan pada signifier dan signified, adapun 

fokus penelitian Rismawati dkk ada pada represntasi dakwah yang 

meliputi akidah, syariat, akhlak serta pluralisme, sedangkan Teori 

yang digunakan pada penelitian kali ini adalah semiotik milik Charles 

Sanders Pierce dengan fokus penelitian representasi dakwah ‘amar 

ma’ruf nahi munkar  

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Viki Mazaya Musholihah 

(2020) Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Jurusan Komunikasi 

Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga, dengan judul “Representasi 

Sabar Dalam Film Assalamualaikum Calon Imam (Kajian Semiotik 

Terhadap Tokoh Fisya)”  
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Penelitian ini menggunakan analisis semiotik milik Charles 

Sanders Peirce, dalam proses penelitiannya ia menggunakan metode 

pendekatan deskriptif kualitatif temuan dari penelitian ini adalah, film 

Assalamualikum Calon Imam sangat syarat akan pesan moral perihal 

kesabaran yang ditunjukkan oleh pemeran utamanya. 

Persamaan penelitian Skripsi yang ditulis oleh Viki Mazaya 

Musholihah dengan penelitian kali ini terletak pada subjek dan teori 

analisis, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, fokus 

penelitian viki mazaya terletak pada representasi sabar sedangkan 

fokus penelitian kali ini adalah representasi dakwah ‘amar ma’ruf nahi 

munkar. 

F. Kerangka Teori 

1. Kajian Tentang Representasi 

Representasi berasal dari bahasa Inggris yakni 

representation yang berarti perwakilan, gambaran/penggambaran. 

Sama hal nya menurut KBBI, representasi mengandung makna 

sebuah perbuatan mewakili, keadaan diwakili, apa yang mewakili 

dan perwakilan.25  

Menurut teori semiotika, representasi memiliki arti sebagai 

sebuah proses pemaknaan gagasan, pengetahuan, atau pesan 

secara kasat mata. Lebih tepatnya representasi didefinisikan 

 
25 Arti kata representasi https://Kbbi.web.id/representasi  (Diakses Pada Tanggal 11 Februari 
2021 Pukul 15:30) 

https://kbbi.web.id/representasi
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sebagai upaya menampilkan ulang sesuatu yang diterima oleh 

indra  yang kemudian dibayangkan dan dirasakan dalam bentuk 

fisik, dan penampilan ulang ini biasanya menggunakan tanda-

tanda (gambar, suara) atau symbol. 26   

Dalam ilmu komunikasi yang telah terpengaruh oleh 

metodologi unsur budaya dan studi budaya, konsep representasi 

telah menjadi sebuah kajian baru, representasi merupakan relasi 

antara konsep-konsep dan bahasa yang tertuju pada kenyataan 

yang sesungguhnya dari suatu objek dan realitas, sedangkan dalam 

dunia imajiner adalah hal yang mencakup objek, manusia dan 

peristiwa.27   

Menurut Chris Barker, Representasi adalah sebuah 

konstruksi sosial yang mengharuskan kita melakukan pencarian 

pembentukan makna tekstual dan melakukan penyelidikan 

bagaimana sebuah makna dapat dihasilkan pada berbagai 

konteks.28  

Struat Hall mengemukakan teori representasi sebagai 

sebuah penggunaan bahasa (language) untuk mengungkapkan 

sesuatu yang berarti (meaning) yang ditujukan kepada orang lain. 

Ia menekankan bahwa representasi adalah  hal penting saat sebuah 

 
26 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2009) hlm.127 
27 Sunarto dkk, Mix Methodology Dalam Penelitian Komunikasi, (Yogyakarta; Mata Padi 
Pressindo, 2011), hlm.232 
28 Chris Barker. Cultural Studies: Teori Dan Praktik, (yogyakarta: kreasi wacana, 2008), h.9 



14 
 

 
 

arti diproduksi dan dipertukarkan antar anggota kelompok dalam 

sebuah kultur tertentu. Hall menyebutkan ada dua proses 

representasi yakni:29 

a. Representasi mental 

Yaitu adanya suatu konsep disetiap kepala seseorang 

mengenai “sesuatu”, atau bisa disebut sebagai peta konsep. 

b. Bahasa 

Bahasa berperan penting dalam proses pembentukan 

makna, peta konseptual yang ada dikepala masing-masing 

harus dterjemahkan kedalam bahasa yang umum nya dapat 

dipahami, hal ini agar dapat menghubungkan antara konsep 

dan ide yang melihat sesatu dengan tanda tertentu. 

Praktisnya Hall menegaskan Representasi adalah upaya 

memaknai konsep dari pikiran menggunakan bahasa, representasi 

dipandang sebagai proses arti dengan memakai bahasa.30 

Dari pengertian diatas dapat digambarkan bahwa representasi 

merupakan sebuah cara memahami suatu tanda menggunakan peta 

konsep yang disertai pengalaman masing-masing seseorang untuk 

mendapatkan sebuah pemaknaan baru, sehingga Representasi tidak 

dapat dipungkiri keterlibatannya dalam proses seleksi, sehingga 

 
29 Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotika komunikasi: aplikasi praktis bagi penelitian dan skripsi 
komunikasi, (jakarta; Mitra  Wacana Media, 2013), hlm.148  
30 Hall, Stuart, Representation:Cultural Representation And Signifying Practice, (London; 
SAGE,p.13) 
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beberapa tanda tampak lebih speciall daripada yang lain, namun hal 

ini tetap bagaimana suatu konsep direpresentasikan oleh media, film 

bahkan dalam percakapan sehari-hari. 

Menurut Graeme Turner seorang Profesor Cultural Studies 

menyatakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Teks Media,  film 

sebagai representasi dari kenyataan yang ada dalam tengah-tengah 

masyarakat tentu berbeda dengan film yang hanya sekedar sebuah 

refleksi dari realitas. Sebagai refleksi dari kenyaataan yang ada dalam 

tengah-tengah masyarakat, film hanya terasa sebagai sebuah 

“perpindahan” realitas ke layar tontonan, sementara itu, sebagai 

representasi dari realaitas, film dapat “menghadirkan kembali” realitas 

menggunakan kode-kode, konvensi-konvensi dan ideologi dari 

kebudayaannya.31 

Demikian, semua karya  karya yang diproduksi oleh manusia 

tak terkecuali karya berbentuk film merupakan sebuah gagasan 

representasi yang dianggap memiliki tujuan-tujuan tertentu, sehingga 

konsep representasi bukanlah kegiatan atau proses yang stagnan, 

namun ia bisa berubah-ubah dalam pemaknaanya serta adanya 

penandaan yang selalu mengalami pembaharuan.  

Peirce menjelaskan tanda (representament) sebagai bagian 

yang tidak bisa terpisahkan dari sebuah objek referensinya serta 

 
31 Alex Sobur, analisis teks media: suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotika, dan 
analisis framing, edisi keempa, (Bandung; PT. Remaja rosdakarya. 2006) hlm.127-128. 
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pemahaman subjek atas tanda (interpretan)32. Dalam penelitian ini 

akan merepresentasikan dakwah pada film ajari aku islam dilihat dari 

tanda yang dikembangkan oleh Charles Sanders Pierce. Pierce 

memperlihatkan tiga elemen utama pembentuk tanda yang biasa 

disebut dengan model triadik, yaitu representamen (sesuatu yang 

merepresentasikan suatu yang lain), objek (sesuatu yang 

direpresentasikan), interpretant (interpretasi seseorang tentang 

tanda).33  

Pemaknaan itu sendiri tidak pernah sama sebab di dalamnya 

terdapat sebuah negosiasi dan penyelarasan dengan keadaan yang 

baru34, intinya adalah dalam dunia ini pemaknaan tidak berhenti 

sampai disitu, ia selalu dikonstruksikan, diproduksi melalui 

representasi. Dengan demikian hasil dari praktek penandaan dapat 

memunculkan sesuatu dengan makna sesuatu yang lain. 

2. Kajian  Tentang Dakwah  

a. Pengertian Dakwah  

Menurut Ibnu Taimiyah dakwah adalah upaya seseorang 

untuk mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah, 

mengimani dan mentaati segala ajaran yang dibawa oleh Nabi 

 
32 Dewi, murti candra. Representasi Pakaian Muslimah Dalam Iklan, Komunikasi Profetik, Vol.06, 
No.2, Oktober 2013, hlm.68 
33 ibid 
34 Art Van Zoest, Semiotika Tentang Tanda, Cara Kerjanya, Dan Apa Yang Dilakukannya (Jakarta; 
Sumber Agung, 1993), hlm.109 
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Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam, serta menjalankan 

segala perintah-Nya.35 

Menurut Ali Aziz dakwah tersusun dari 3 huruf arab yakni 

dal, ‘ain dan wau yang memiliki banyak sekali makna dalam Al 

Quran, di antaranya: dakwah berarti seruan, ajakan, panggilan, 

mengundang, meminta dan memohon. Makna dakwah pada 

penjelasan kali ini Ali Aziz hanya menukil dari Al-Quran saja, 

karena pemaknaan dari Al-Quran saja sudah dirasa cukup dan 

paripurna sebab sifat Al-Quran yang terhindar dari keraguan serta  

qoth’i. Sedangkan dari segi etimologi dakwah memiliki arti sebuah 

ajakan pada hal kebaikan dan kebenaran menurut jalan Allah. 

Sehingga seorang Da’i tidak boleh memaksakan Mad’u nya untuk 

patuh terhadap seruanya, sebab keberhasilan dakwah mutlak milik 

Allah kepada hambanya berupa hidayah.36 

Syekh Ali Bin Shalih Al-Mursyid mengatakan, dakwah 

adalah suatu sistem yang berfungsi menjelaskan kebenaran, 

kebajikan, dan petunjuk, sekaligus menguak segala bentuk 

kebatilan dengan berbagai macam metode dan teknik.37 

Kustadi berpendapat, dakwah dapat dipahami dengan dua 

istilah, pertama dakwah islamiyah atau dapat diartikan dengan 

suatu doktrin pemahaman tentang ilmu pengetahuan agama, yang 

 
35 Subandi H. Ahmad, Hakikat Dan Konteks Dakwah, Al-qalam, Vol.18, No.90-91, hlm.78 
36 Prof. Dr. Moh. Ali aziz. M. Ag, Ilmu Dakwah, (Jakarta; Kencana, 2017), hlm.8 
37 Ibid hlm.10 
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kedua adalah “dakwah” yakni suatu pekerjaan serta hal yang 

menyangkut sebuah proses ilmu pengetahuan itu disiarkan.38   

Menurut Abdul Basith, setidaknya ada beberapa problem 

yang muncul pada kegiatan berdakwah  pada dewasa ini, yaitu: 

pertama, dakwah hanya dipahami sebagai aktivitas oral 

komunikasi, yakni dakwah yang sebatas lisan dengan berorientasi 

pada ceramah/pidato. Kedua, problem yang bersifat epistemologis, 

dakwah yang membutuhkan paradigma keilmuan terkait teknis 

penyampaian dakwah yang bisa ditempuh dengan mencari teori 

teori dakwah. Ketiga, problem yang menyangkut sumber daya 

manusia. Banyak seorang Da’i menjadikan aktivitas berdakwah 

sebagai sambilan, implikasi problem ini adalah munculnya Da’i-

Da’i yang kurang profesional. Idealnya seorang Da’i tidak cukup 

menguasai materi dakwah saja namun juga membutuhkan 

kompetensi keilmuan dakwah.39 

Dalam Kitabullah terdapat beberapa kata yang berbeda 

namun semakna dengan dakwah, namun justru secara istilah 

membuat kata dakwah yang berbeda itu dapat memberikan 

pemahaman yang lebih dalam terhadap istilah dakwah. Diantara 

mufrodat yang Al-Qur’an sebutkan adalah, Tabligh, ‘Amar ma’ruf 

nahi munkar, Nasihah, Mauidhoh Hasanah, Tarbiyah, Tabsyir 

 
38 Kustadi Suhandang, Ilmu Dakwah:perspektif komunikasi, (Bandung; PT remaja rosdakarya, 
2013), h.12 
39 Alamsyah, Perspektif Dakwah Melalui Film, Dakwah Tabligh, Vol.13, No.1, Desember 2012, 
h.198  
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Dan Tanzhir.40 

Allah Subhanahu Wata’ala berfirman dalam Al-Qur’an 

surat Ali Imron ayat 104: 

ٱْلُمنَكرِّ ۚ   َعنِّ  َويَْنَهْوَن  بِّٱْلَمْعُروفِّ  َويَأُْمُروَن  ٱْلَخْيرِّ  إِّلَى  يَْدُعوَن  ةٌ  أُمَّ نُكْم  م ِّ َوْلتَُكن 

ئَِّك هُُم ٱْلُمْفلُِّحونَ 
َٰٓ   َوأُ۟ولَ 

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat 

yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang 

ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-

orang yang beruntung”. 

 

Dari ayat diatas Allah memerintahkan ada diantara kita 

unuk berdakwah dengan menegakkan ‘Amar ma’ruf nahi munkar. 

‘Amar ma’ruf nahi munkar diartikan sebagai perbuatan untuk 

memerintahkan diri dan orang lain dalam melakukan kebajikan, 

sedangkar nahi munkar adalah sebuah perintah untuk diri sendiri 

dan tertuju pada orang lain untuk tidak melakukan hal-hal yang 

dilarang dalam islam.41 Menurut Imam Ghozali, ‘Amar ma’ruf 

nahi munkar dua perbuatan yang menjadi pondasi agama Islam. 

Sebab tegaknya ‘amar ma’ruf nahi munkar maka akan terwujud 

tujuan serta cita-cita para anbiya’.42 

Quraisy Syihab Seorang ahli tafsir Al-Qur’an asal 

Indonesia mengemukakan dalam buku karangannya yang berjudul 

al misbah bahwasannya makna ‘amar ma’ruf yang tertera pada Al-

 
40 Zain Arifin dkk, Identifikasi Ayat-Ayat Dakwah Dalam Al-Qur’an, Al-Idarah, Vol.1, No. 2, Juli-
Desember 2017, hlm.174 
41 Atiqoh Nurul, Konsep ‘Amar Ma’ruf Nahi Munkar Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab 
Dalam Prespektif Dakwah, (Semarang; IAIN Walisongo, 2011), hlm.3  
42 Imam Ghazali, Ringkasan Ihya Ulumuddin, (Surabaya; Himmah Jaya, 2004) hlm.279 
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Qur’an Surat Ali Imran Ayat 104 merupakan sebuah konsep 

perkara baik yang sesuai dengan pandangan umum di suatu 

Masyarakat. Begitupun sebaliknya dengan makna nahi munkar 

yakni segala sesuatu yang dinilai buruk di mata masyarakat serta 

bertetangan dengan nilai-nilai Ilahi.43  

Dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum ‘amar 

ma’ruf nahi munkar terdapat pada Al Qur’an Surat al-Araf ayat 

157 yang berbunyi: 

ىةِّ وَ  ْنَدهُْم فِّى التَّْور  ُدْونَٗه َمْكتُْوبًا عِّ ْي يَجِّ يَّ الَّذِّ ُسْوَل النَّبِّيَّ ااْلُم ِّ ْيَن يَتَّبِّعُْوَن الرَّ ْيلِّ  اَلَّذِّ ْنجِّ ااْلِّ

ىَِٕث َويََضُع  ىُهْم عَ يَأُْمُرهُْم بِّاْلَمْعُرْوفِّ َويَْنه  
ُم اْلَخب ٰۤ ُم َعلَْيهِّ تِّ َويَُحر ِّ لُّ لَُهُم الطَّي ِّب  نِّ اْلُمْنَكرِّ َويُحِّ

ُرْوهُ َونََصُرْوهُ َواتَّبَ  َمنُْوا بِّٖه َوَعزَّ ْيَن ا  ْمْۗ َفالَّذِّ َل الَّتِّْي َكانَْت َعلَْيهِّ
عُوا  َعْنُهْم اِّْصَرهُْم َوااْلَْغل 

ْيَٰٓ اُْنزِّ  ىَِٕك هُُم اْلُمْفلُِّحْونَ النُّْوَر الَّذِّ
َࣖل َمعَٗهَٰٓ ۙاُول ٰۤ  

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi 

yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka 

dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, 

yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah 

dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik 

bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi 

mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-

belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang 

beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan 

mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-

Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.”44 

 

 ‘Amar ma’ruf nahi munkar dapat ditempuh dengan 

berbagai strategi, adapun bentuk-bentuk strategi menegakkan 

 
43 Zain Arifin dkk, Identifikasi Ayat-Ayat Dakwah Dalam Al-Qur’an, al-idarah, vol.1, no. 2, Juli-
Desember 2017 Hal.175 
44 Quran Kemenag, (https://quran.kemenag.go.id/sura/7) Diakses pada tanggal 30 november 
2021 pukul 13.15 

https://quran.kemenag.go.id/sura/7
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‘Amar ma’ruf nahi munkar dapat melalui berikut ini: 

1) Dengan senjata, yakni apabila ada penguasa yang 

dzholim. 

2) Dengan politik, yakni dengan membantuk 

kelompok/partai yang menegakkan syari’at islam dan 

memikirkan kepentingan ummat.45 

3) Dengan dakwah, yakni dengan menyampaikan, 

menyeru, mengajak orang lain pada jalan yang Allah 

subhanhu wata’ala ridhoi. 

 Selain Strategi-strategi yang telah dikemukan diatas 

Rosulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam juga 

memberi beberepa tahapan bagi seorang Mukmin untuk 

menghadapi sebuah kemungkaran, tahapan-tahapan tersebut 

tertuang dalam Hadist Qouliyyah Nya sebagai berikut:46 

َرُسْوَل هللاِّ   ْعُت  َسمِّ  : قَاَل  َعْنهُ  َي هللاُ  َرضِّ ي  اْلُخْدرِّ ْيد  َسعِّ أَبِّي  َعْن 

ْنُكمْ صلى هللا عليه وسلم   هِّ،   يَقُْوُل : َمْن َرأَى مِّ بِّيَدِّ ُمْنَكراً فَْليُغَيِّ ْرهُ 

أَْضعَُف  َوذَلَِّك  فَبِّقَْلبِّهِّ  ْع  يَْستَطِّ لَْم  فَإِّْن   ، فَبِّلَِّسانِّهِّ ْع  يَْستَطِّ لَْم  فَإِّْن 

ْيَمانِّ   )رواه مسلم (اْإلِّ

Artinya: Dari Abu Sa’id Al Khudri Radiallahuanhu berkata 

: Saya mendengar Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi Wa 

Sallam bersabda : “Siapa yang melihat kemunkaran maka 

rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka 

 
45 Yusuf Qardhawi, Fiqh Negara, ter. Syafril halim, (jakarta: rabbani press, 1997) hlm.190 
46 Muh Gufron Hidayatullah, Konsep ‘Amar Ma;Ruf Nahi Munkar Dalam Al-Quran Perspective 
Mufassirin Dan Fuqaha’ al ‘adalah, vol.23, No.1, April 2020, hlm.8  
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rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka 

(tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-

lemahnya iman”. (Riwayat Muslim) 

 

Dari pendapat yang telah dipaparkan oleh para ahli, maka 

pemaknaan dakwah dari segi terminologi maupun istilah dapat 

disimpulkan bahwa, dakwah adalah sebuah kegiatan menyerukan 

‘Amar ma’ruf nahi munkar. Bagi seorang muslim berakal yang 

ingin menyelami profesional sebagai seorang Da’i maka wajib 

memilki pengetahuan mengenai hukum-hukum Islam yang 

bersumber dari Al-Qur;an dan Hadis secara mendalam, serta 

memiliki pengetahuan diluar aspek epistemologis yakni yang 

bersifat teknis. 

b. Media Dakwah  

Allah Subhanahu Wata’ala berfirman dalam Al-Qur’an 

Surat Ibrahim ayat 4:47 

هِّ   ْن َرُسوٍل إِّالَّ بِّلَِّسانِّ قَْومِّ ي َمْن يََشاُءۚ َوَما أَْرَسْلنَا مِّ يََشاُء َويَْهدِّ َمْن   ُ لُّ ّللاَّ لِّيُبَي َِّن لَُهْمْۖ فَيُضِّ

يمُ  يُز اْلَحكِّ   َوهَُو اْلعَزِّ

 

Artinya: “Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, 

melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi 

penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa 

yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana”. 

 

Allah menurunkan ayat tersebut sebagai ungkapan bentuk 

kasih sayang kepada hambanya, Allah mengutus setiap Nabi 

untuk berdakwah sesuai dengan bahasa kaum nya masing-masing. 

 
47 Al quran terjemah 
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Selain pemaknaan secara tekstual, ayat ini juga memiliki 

pemahaman secara tersirat, yakni bahwasannya dakwah juga 

dapat berinovasi sesuai kondisi zaman. 

Sebelum masuk pada pembahasan tentang media dakwah 

kira nya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu “media”. 

Media berasal dari bahasa latin yaitu median,  jamaknya adalah 

medium dengan pemaknaan dari segi etimologi berarti alat 

perantara. Schramm mendefinisikan media sebagai teknologi 

berbentuk fisik yang berisikan informasi, dapat berupa pengajaran 

melalui buku, kaset, radio, televisi dan sebagainya.48 

Media dibagi menjadi 2 yaitu:49 

1)  Media non massa 

a. Manusia; utusan, kurir dan lain-lain 

b. Benda; telepon, surat,  

2) Media Massa 

a. Media massa manusia; rapat, seminar, diskusi kelompok dan 

lain-lain     

    b. Media massa benda; spanduk, banner, buku, poster dan lain-

lain     

c. Media massa periodik-cetak dan elektronik; visual, audio 

dan audio visual   

 
48 Irzun Farihah, Media dakwah pop, Komunikasi penyiaran islam. Vol1 no 2, juli 2013 h. 26-28 
49 ibid 
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Adapun media dakwah adalah sebuah wasilah atau 

perantara seorang Da’i untuk menyampaikan materi dakwah 

kepada mad’u dengan komponen-komponen dakwah. menurut 

Hamzah Ya’qub media dakwah  terdiri dari 4 macam yaitu:50 

1) Lisan, media dakwah yang hanya bermodalkan lidah dan suara 

ini cukup   sederhana dan murah. Biasanya berupa pidato, 

ceramah. Sosialisasi, penyuluhan. 

2) Tulisan, yakni dakwah yang berupa coretan tinta yang 

dibukukan melalui novel, buku, majalah, dan lainnya 

3) Lukisan, berdakwah juga bisa melalui sebuah lukisan, karikatur 

dan gambar 

4) Audio visual, penyajian pesan dakwah yang melalui televisi, 

internet dan film  

c. Dakwah Melalui Film  

Media massa merupakan salah satu proses komunikasi, 

yaitu penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan 

yang cenderung satu arah. Film merupakan bagian dari 

komunikasi, karena di dalam nya terdapat pesan serta hiburan 

yang dapat diperoleh. 

 

 

 
50 Laili Bunga Rahayu, Representasi Dakwah Dalam Film Ayat-Ayat Cinta 2, (Surabaya; UIN Sunan 
Ampel, 2019), hlm.30. 
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Film adalah bentuk karya berupa stimulus  audio visual 

yang berasas sinematografi, Dalam sejarahnya film pertama yang 

diputar diindonesia berjudul “Loetoeng Kasaroeng” pada tahun 

1926, film ini merupakan produk lokal yang diproduksi oleh NV 

Jaya Film Company.51 Film memiliki beberapa jenis pada 

pembuatannya yakni sebagai berikut:52   

1. Film Dokumenter, jenis film ini memuat cerita suatu kejadian 

berdasarkan realitas dengan menampilkan kejadian yang 

benar-benar terjadi pada suatu tempat. Selain bercerita 

tentang mausia film dokumenter juga bercerita tentang 

hewan, tumbuhan, SAINS, tekhnologi dan lai-lain 

2. Film Panjang/Pendek, perbedaan antara film pendek dan 

panjang hanya terletak pada durasi, film pendek biasanya 

hanya berdurasi kurang dari 60 menit tetapi untuk film 

panjang berdurasi  60 menit-100 menit.  

Dalam sejarahnya film memiliki 3 karakteristik yang mewakili:53  

1. Sebagai alat propaganda, tidak dapat dipungkiri keefektifan 

film sebagai media propaganda untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu, jika diruntut dari masa nya, film sudah ada sejak 

dahulu meskipun masih dalam bentuk teater, jika teater hanya 

 
51 Ivan Masdudin, Mengenal Dunia Film, PT.Multi Kreasi Satudelapan (jakarta barat, januari 2021) 
Hlm.24  
52 Ibid, hlm. 14-18 
53 Ahmad Toni, Peran Film Sebagai Media Sosialisasi, (Jakarta; Universitas Budi Luhur). 



26 
 

 
 

mampu menjangkau kalangan tertentu tetapi film mampu 

menjangkau masyarakat lebih luas dan tidak terbatas. 

2. Hadirnya berbagai macam aliran film, seperti drama, 

dokumenter, dokudrama dan masih banyak lainnya. 

3. Memunculkan film sesuai dengan ideologi sutradara, yakni 

selalu memproduksi film dengan tema-tema tertentu 

Pada perguliran zaman film nampaknya menempati ruang 

tersendiri dihati masyarakat, karena penyampaian sebuah kisah 

yang menarik serta penyampaian makna yang natural dan tidak 

terkesan menggurui. Selain itu Film memiliki fungsi yang jelas 

yakni Sebagai wujud ungkapan seni, Sebagai media edukasi serta 

Sebagai media hiburan. 54  

Membahas tentang pengarug efek yang diberikan sebuah 

film kepada khalayak Mc.Quil mengemukakan setidaknya ada 3 

efek yang dihasilkan:55 

a) Efek Kognitif, adalah sebuah efek yang terjadi pada khalayak 

terhadap apa yang ia ketahui, pahami, atau dipersepsi  

b)  Efek Afektif, adalah sebuah reaksi sebuah perubahan 

terhadap yang khalayak rasakan. Disenangi ataupun dibenci 

 
54 P. Efendi, Dakwah Melalui Film. Al-Tajdid. Vol.1. No.2. September 2009. H 132 
55 Rahman Asri, Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film “Nanti Kita Cerita Tentang 
Hari Ini (Nkcthi)”, Al Azhar, Vol. 1, No.2, Agustus 2020, Hal 80=81 
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c)  Efek Behavioral, adalah sebuah bentuk prilaku nyata yang 

dapat diamati, yang meliputi pola-pola sebuah tindakan, 

kegiatan mapun kebiasaan berprilaku. 

Sebab sebuah film memilki sebuah efek yang luar biasa 

terhadap khalayak ramai, maka kiranya seorang Da’i dapat 

melirik sebuah peluang tersebut. Seorang Da’i bisa menggunakan 

film sebagai media penyampai pesan dakwah secara efektif.  

Dr. KH. Ahmad Satori selaku Ketua Ikatan Da’i Indonesia 

sangat mendukung dan mengapresiasi dakwah ditempuh melalui 

jalur dunia perfilman, menurut kiai satori dakwah juga perlu 

memperhatikan kecenderungan ummat pada saat ini, untuk saat 

ini masyarakat nampaknya lebih tertarik dengan menonton 

televisi daripada mendengarkan radio. Beliau juga menegaskan 

bahwa setiap adegan film tetap wajib memperhatikan adab-adab 

dalam Islam supaya  misi mulianya dapat tercapai dengan baik.56  

Rilisnya film Ayat-Ayat Cinta  (AAC) adaptasi dari sebuah 

novel karya kang Abik pada tahun 2008 silam begitu populer dan 

membludak penonton nya,57 hanya dalam dua  pekan film ini telah 

menyedot sebanyak 2 juta penonton dengan mengalahkan rating 

 
56 Hafidz Muftisany, Dakwah Lewat Film, Cv Intera (2021), Hal. 18 
57 https://www.kompas.com/hype/read/2020/08/26/101403466/sinopsis-ayat-ayat-cinta-
pilihan-cinta-fahri Dira Vanessa Djendri, Sinopsis ayat-ayat cinta, pilihan cinta fahri. Diakses pada 
tanggal 26 januari 2021 pukul 14.00 

https://www.kompas.com/hype/read/2020/08/26/101403466/sinopsis-ayat-ayat-cinta-pilihan-cinta-fahri
https://www.kompas.com/hype/read/2020/08/26/101403466/sinopsis-ayat-ayat-cinta-pilihan-cinta-fahri
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film Titanic.58 dari fenomena ini nampak nya membuat pasaran 

film bernuansa islami mulai dilirik oleh para produser, hal ini 

terbukti dengan munculnya beberapa film islami setelah AAC, 

diantaranya kun fayakun pada tahun 2010 lalu disusul ketika cinta 

bertasbih hingga berbagai film islami sampai saat ini. Dapat 

disimpulkan  Dakwah dan film saling berkaitan serta mampu 

bersinergi satu sama lain, sebab dakwah adalah sebuah proses 

komunikasi yang membutuhkan media, salah satu media dari 

banyak nya media yakni melalui film.   

Dari teori representassi serta pemaknaan dakwah diatas 

maka dapat disimpulkan representasi dakwah adalah sebuah 

kegiatan mengajak atau membujuk orang lain untuk berada pada 

koridor Islam dengan memanfaatkan perwakilan sebuah tanda  

tertentu kaitannya dengan representasi dakwah pada sebuah film 

adalah film dapat “menghadirkan kembali” realitas menggunakan 

kode-kode, konvensi-konvensi tanda-tanda serta bahasa tertentu. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk 

membuat penelitian terdeskripsi secara sistematis, faktual serta 

akurat yang berkaitan dengan fakta dan sifat populasi.59 

 
58 Isnawijayani, Analisis Isi Film Ayat-Ayat Cinta Dalam Masyarakat Pendidikan Islam, 
Pembangunan manusia vol.7, No.1 april 2009, h. 2 
59 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skrpsi, (Jakarta; PT. 
Rineka Cipta, 2006), hlm. 96. 
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Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bermaksud untuk 

mengetahui secara mendalam mengenai representasi dakwah pada 

film ajari aku islam.  

2. Sifat Penelitian  

Demi menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan 

penelitian  maka penelitian kali ini menggunakan metode analisis 

kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, Penelitian ini 

merupakan proses penelitian yang membangun sebuah pandangan 

terhadap yang diteliti secara rinci, dibentuk menggunakan kata-

kata, gambaran holistic serta tidak menggunakan prosedur analisis 

statistic seperti kuantitatif. Penelitian kualitatif mencoba 

memahami fenomena dalam aturan serta konteks naturalnya yakni 

bukan penelitian yang dilaksanakan didalam laboratorium,60 

dimana peneliti tidak mencoba memanipulasi fenomena yang 

diamati. 

 Melalui pendekatan penelitian kualitatif ini, peneliti ingin 

mengetahui serta menemukan makna representasi dakwah pada 

adegan maupun dialog pada film ajari aku islam. 

 

 

 
60 Sugiarto, Eko. Menyusun Proposal Penelitian Skripsi Dan Tesis, (Yogyakarta; Suaka Media,2015), 
hlm.8 
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3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian kali ini adalah film Ajari Aku Islam, 

sedangkan Objek penelitiannya yakni adegan serta cerita dialog 

pada film Ajari Aku Islam yang merepresentasikan Dakwah.  

4. Sumber data  

Terdapat 2 Sumber data yang diambil oleh peneliti pada 

penelitian kali ini yaitu: 

a. Sumber data  primer,  

Sumber data primer  pada penelitian kali ini yakni film 

yang berjudul Ajari Aku Islam berdurasi kurang lebih 90 menit. 

peneliti menonton film tersebut pada salah satu aplikasi 

penyedia layanan siaran video yakni WeTV. 

b. Sumber data sekunder,  

Sumber data sekunder kali ini peneliti peroleh dari 

berbagai literatur yang ada baik berupa buku, jurnal maupun 

browsing melalui internet yang berhubungan dengan materi 

penelitian. 

5. Teknik pengumpulan data 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan Salah satu teknik 

mengumpulkan data melalui, gambar, sketsa atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen juga bisa berupa tulisan 

yakni seperti catatan harian, buku sejarah kehidupan, tulisan 
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biografi.61  Dokumen terkait film ajari aku islam diantara nya 

film itu sendiri yang ditonton melalui aplikasi penyedia layanan 

streaming, untuk dokumen tertulisnya peneliti mengumpulkan 

data-data melalui resensi, literatur dari internet maupun media 

lainnya yang relevan dengan penelitian. 

b. Observasi 

Peneliti akan melakukan observasi secara langsung 

dengan cara menonton dan mengamati setiap dialog, adegan atau 

scene dalam film Ajari Aku Islam. Kemudian peneliti akan 

mencatat, memilih, serta menganalisis sesuai dengan model 

penelitian yang digunakan dengan mengambil bagian-bagian 

yang menjadi bahan penelitian.   

c. Studi pustaka 

Dalam setiap penelitian, peneliti tentu wajib menempuh 

studi pustaka, dengan mengkaji berbagai topik yang berkaitan 

baik bersumber dari buku, jurnal maupun internet. seperti 

penelitian kali ini, peneliti mencoba mengumpulkan data-data 

yang berkaitan dengan representasi, dakwah, penjelasan 

mengenai teori semiotika hingga perfilman melalui berbagai 

sumber dengan tetap menjaga kevalidan serta dapat 

dipertanggungjawabkan demi  menunjang keberhasilan hasil 

 
61 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT. Alfabeta,2010), hlm.82 
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penelitian.  

H. Analisis Data 

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan analisis data yang 

memanfaatkan pemikiran secara logis dengan induksi, deduksi maupun 

analogi, yang dimaksudkan adalah untuk memberikan hasil output 

berbentuk tulisan yang terperinci dan terangkum. Penelitian ini akan 

berfokus pada aspek analisis semiotik dengan tujuan untuk mengetahui 

representasi dakwah pada film ajari aku islam.  

Sadar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mustahil 

tidak membutuhkan manusia lain, maka manusia perlu mengadakan 

interelasi dan interaksi berupa komunikasi yang dapat dipahami oleh 

sesama, maka secara naluriah manusia akan menciptakan tanda-tanda, 

tanda-tanda  yang dapat di dipahami oleh pengindraan baik dari 

sentuhan, pendengaran maupun penglihatan. Karena manusia adalah 

makhluk sosial maka fenomena sosial dan kebudayaan itulah yang 

menjadi tanda-tanda hingga dapat disepakati serta dapat dimengerti 

bersama.62 

Tanda dapat berupa tanda yang simple hingga tanda yang sulit. 

Pada dasarnya tanda itu ada yang mudah dipahami dan sulit dipahami, 

untuk memahami tanda yang ruwet tersebut perlu adanya ilmu tentang 

mempelajari tanda, ilmu yang mengkaji tentang tanda disebut 

 
62 Pradopo Rahmat djoko, Semiotika: Teori, Metode, Dan Penerapannya. Humaniora, No.7 januari 
1998, hlm.42-43 
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semiotika.63   

1. Pengertian semiotika 

Semiotika berasal dari bahasa Yunani yakni semion yang 

berarti tanda, semiotika adalah ilmu yang mempelajari sistem-

sistem, aturan-aturan, serta norma-norma tak tertulis yang 

memungkinkan tanda-tanda tersebut memiliki sebuah makna.64 

Umberto Eco mengatakan bahwa, tanda adalah sebuah 

“kebohongan” sebab didalam tanda ada sesuatu yang tersembunyi 

dibaliknya bahkan tanda bukanlah tanda itu sendiri.65 

2. Semiotik milik Charles Sanders Peirce 

Sanders Peirce Salah satu tokoh semiotika adalah Charles 

Sanders Peirce, filsuf yang berasal dari amerika ini dikenal 

sebagai pemikir yang paling orisinil, multidimensional serta 

seseorang yang sangat argumentatif, Ia adalah orang yang ahli 

dalam berlogika, Menurut nya logika yang mengakar pada diri 

manusia disaat berfikir pasti melibatkan sebuah tanda, manusia 

berfikir dalam tanda yang kemudian menjadi bagian dari unsur 

komunikasi. 66  

Sebelum masuk dalam pembahasan semiotik milik Peirce 

perlu kita pahami apa itu tanda, tanda adalah sesuatu yang terdiri 

 
63 ibid 
64 ibid 
65 Wahjuwibowo I, Semiotika komunikasi aplikasi praktis untuk penelitian dan skripsi komunikasi, 
Jakarta 2009. hlm.8 
66 Prakoso S Abed Nego dkk, Teori semiotik, Universitas Esa Unggul, Ilkom, 2015  
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dari sesuatu yang lain, dengan memakai apapun yang bisa 

digunakan untuk mengartikan sesuatu yang lain. Peirce 

mengatakan bahwa tanda adalah sebagai “suatu pegangan 

seseorang akibat keterkaitan dengan tanggapan atau 

kapasitasnya”.67  

Peirce mengemukakan bahwa tanda akan menjadi sebuah 

tanda apabila difungsikan sebagai tanda yaitu mewakili yang 

ditandainya, proses ini disebut dengan semiosis.68 semiosis ada di 

atas tiga elemen, Pierce memperlihatkan tiga elemen utama 

pembentuk tanda yang biasa disebut dengan model triadik, yaitu 

representamen (sesuatu yang merepresentasikan suatu yang lain), 

objek (sesuatu yang direpresentasikan), interpretant (interpretasi 

seseorang tentang tanda).69 

Untuk memperjelas model triadic milik charles dapat 

dilihat pada gambar berikut:70 

Interpretan 

    

 

Representamen                          Object 

 
67 Berger Arthur Asa, Pengantar Semiotika Tanda-Tanda Dalam Kebudayaan Kontemporer, (tiara 
wacana, yogyakarta; 2015), hlm.1 
68 AS Ambarini. Nazia maharani umaya, Semiotika teori dan aplikasi pada karya sastra, IKIP PGRI, 
Semarang. 2012, hlm. 73 
69 Dewi, Murti Candra. Representasi Pakaian Muslimah Dalam Iklan, Komunikasi Profetik, Vol.06, 
No.2, Oktober 2013, hlm.68 
70 Nawiroh Vera, Semiotika Dalam Riset Komunikasi, (Bogor; Ghalia Indonesia 2015), hlm.22 

Gambar 1. 1 model 

triadic milik charles 
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Dalam memahami objek Perlu melihat segala sesuatu 

atas konsep trikotomi, yaitu sebagai berikut: 

a. Representamen  

Menurut nya  suatu tanda harus berbentuk fisik yang 

dapat ditangkap oleh panca indera manusia,  suatu tanda dapat 

menjadi tanda yang baru dengan interpretasi nya hingga akan 

mengacu pada sesuatu. Sign (representamen) dibagi atas tiga 

bagian yakni: 

1) Qualisign: qualisign atau kualifikasi adalah tanda yang 

menjadi  tanda berdasarkan sifatnya, contoh nya sifat warna 

merah adalah qualisign, sebab dapat digunakan untuk makna 

cinta, larangan ataupun bahaya 

2) Sinsign: sinsign adalah tanda tanda yang menjadi tanda 

berdasarkan          bentuk atau rupanya, seluruh ucapan pribadi 

merupakan sinsign contohnya suatu jeritan, dapat bermakna 

heran, senang ataupun bisa juga bermakna kesakitan. 

3) Legisign: legisign adalah tanda yang sudah sepakat menjadi 

sebuah tanda berdasarkan peraturan yang berlaku universal, 

suatu konvensi. Suatu kode. Perlu dipahami bahwasannya 

bahasa adalah sebuah kode, setiap legisign mengandung di 

dalam nya sebuah sinsign.71 

 
71 Ibid, hlm.25-26 
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b. Objek  

Peirce mengklasifikasikan tanda menjadi tiga, tampak 

nya sederhana namun memiliki ciri khas tersendiri dengan 

didasarkan atas relasi diantara representamen dan objeknya, 

yaitu: 

1)  Ikon: ikon adalah representamen dan objeknya ada sebagai 

kesatuan yang sama dalam beberapa kualitasnya, sehingga 

ketika tanda itu ada maka mudah dikenali oleh pemakainya 

karena “kemiripan rupa”. contoh nya seperti kesamaan sebuah 

peta dengan wilayah geografis yang digambarkannya, foto, 

gambar dan lain-lain. 

2)  Indeks: indeks adalah tanda yang memiliki keterkaitan 

fenomenal antara representamen dan objek nya, hubungan 

representamen dan objek bersifat nyata, dan biasanya 

diakibatkan oleh sebab-akibat. Contohnya: timbulnya asap 

disebabkan adanya api. 

3)  Simbol: simbol adalah tanda yang ada karena memiliki 

kesepakatan bersama dalam suatu kelompok atau masyarakat, 

tanda-tanda kebahasaan adalah simbol-simbol. 72 

c. Interpretan 

Peirce membagi tanda menjadi tiga bagian yaitu: 

 
72 ibid 
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1) Rheme, jika lambang tersebut dinterpretannya adalah 

pertama   maka sebuah makna masih dapat untuk 

dikembangkan. 

2) Dicisign, antara lambang dan interpretannya terdapat 

hubungan yang benar ada 

3) Argument, suatu tanda dan interpretan nya memiliki sifat 

universal.73  

  3. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian paada kali ini adalah pada representassu 

dakwah pada film ajari aku Islam dengan mewakili pesan ‘amar 

ma’ruf nahi munkar yakni memerintahkan diri serta orang lain untuk 

melakukan kebaikan serta mencegah diri dan orang lain untuk 

melakukan keburukan menurut Al-Quran dan Al-Hadits. 

Berkaitan dengan maksud serta tujuan peneliti untuk 

membedah setiap adegan pada film ajari aku islam terkait makna dari 

sebuah tanda maka kiranya  semiotik milik peirce dirasa sangat 

membantu, maka peneliti akan menggunakan pisau bedah melalui 3 

komponen yakni, menggunakan simbol, ikon, dan indeks.  

Adapun langkah-langkah yang akan peneliti tempuh untuk 

mempermudah penelitian adalah : 

 
73 ibid 
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a) Mengidentifikasi tanda-tanda representasi dakwah islam 

dalam film ajari aku islam, kemudian membagi beberapa scan 

pada beberapa kelompok untuk kemudian diteliti. 

b) Menginterpretasikan tanda tanda yang sudah dikelompokkan 

serta diidentifikasi berdasarkan scan pada film “ajari aku 

islam”  

c) Memaknai secara keseluruhan terhadap scane yang sudah 

diidentifikasi 

d) Menarik kesimpulan pada hasil identifikasi bagaimana 

representasi dakwah pada film “ajari aku islam”. 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan penelitian kali ini merujuk pada 

pedoman penulisan skripsi fakultas dakwah dan komunikasi UIN 

Sunan Kalijaga. Agar penulisan tugas akhir ini sistematis serta 

mempermudah tahapan pengerjaan maka peneliti membaginya 

menjadi empat bab, adapun pembagiannya sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini peneliti akan menyuguhkan gambaran umum 

kepada pembaca  mengenai penelitian, yang meliputi latar belakang , 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, 

metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II: GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi objek penelitian, 
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sinopsis film Ajari Aku Islam, profil para tokoh, tim produksi dan 

penjelasan mengenai penyedia layanan streaming film WeTV.  

BAB III: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan disajikan analisis data berupa analisis 

kualitatif yang dideskripsikan, serta hasil penelitian dari Representasi 

Dakwah Pada Film Ajari Aku Islam. 

BAB IV: PENUTUP 

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan, kritik 

dan saran berdasarkan hasil penelitian.



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumya, 

peneliti mendapat temuan adanya representasi dakwah ‘Amar ma’ruf nahi munkar 

dalam scane adegan dalam film Ajari Aku Islam. Dalam memaknai sebuah tanda 

maka peneliti menggunakan semiotik milik Pierce dengan menekankan pada tiga 

aspek yakni ikon, indeks serta symbol.  ‘Amar ma’ruf dalam istilah Islam adalah 

sebuah upaya seorang Mukmin melakukan sebuah amal kebajikan untuk dirinya 

sendiri serta perintah untuk orang lain. Beberapa representasi ‘Amar ma’ruf pada 

adegan dalam film Ajari Aku Islam adalah saat Fidya melakukan bakti sosial, 

membelikan serta meminta Kenny untuk membaca buku islami, memperkenalkan 

adab dalam islam, memperkenalkan identitas busana seorang muslim, memberikan 

sebuah buku tuntunan Iqra’  agar Kenny dapat membaca Al-Quran. 

Selain ‘Amar ma’ruf representasi dakwah Nahi munkar juga turut 

disuguhkan dalam film ini, adaupun makna dari Nahi Munkar adalah sebuah upaya 

seorang Mukmin untuk tidak melakukan sebuah kemaksiatan serta usaha untuk 

mencegah orang lain melakukan kemaksiatan.  Beberapa scane Nahi munkar yang 

ada pada film ini adalah adegan saat Fidya menghindari berkhalwat dengan Kenny 

dan memilih berbincang dengan Kenny di teras Masjid, menolak salaman dari 

Kenny, dan adegan dimana Fidya menolak Kenny bertamu dirumahnya sebab 

didalam rumah sedang tidak ada orang lain yang membersamai. Benang merah dari 

Film ini adalah Film Ajari Aku Islam ingin turut mengajarkan kepada penonton 

untuk menjadi seorang muslim yang senantiasa menegakkan ‘Amar ma’ruf nahi 
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munkar.    

B.  Saran  

 

1. Dalam pembuatan Film yang bernuansa Islami kiranya tidak perlu ada 

adegan bersentuhan antar tokoh yang bukan muhrim agar pesan yang 

ingin penulis tampilkan dapat tersampaikan dengan baik dan sesuai 

dengan aturan islam yang sesungguhnya. 

2. Pada film ajari aku islam kiranya dapat mempertegas makna dalam 

setiap adegan khususnya ‘Amar ma’ruf nahi munkar, sebab didalamnya 

terdapat sebuah intisari dari agama islam itu sendiri yakni agama  yang 

tawazun. sehingga melalui sebuah film religi ini diharapkan pesan yang 

disampikan dapat dimengerti dengan baik. Demikian untuk perfilman 

yang berciri khas islami agar bisa menjadi sebuah tontonan yang  baik 

sekaligus dapat dijadikan sebuah tuntunan.  

3. Penelitian ini hanya sebatas penelitian dengan menggunakan teori milik 

Charles Sanders Pierce maka yang dihasilkan masih sebatas pada makna 

yang terkandung dalam sebuah adegan. Diharapkan untuk penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan teori serta metode yang lain, sehingga 

hasil dari penelitian dapat lebih mendalam dan variatif.  

4. Film ajari aku islam layak untuk dirokemendasiakan menjadi sebuah 

tontonan mulai dari 17 tahun keatas, mengingat film ini mengandung 

unsur Romence serta makna kehidupan yang cukup dalam.   

5.  
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November 2021 Pukul 21.30. 

Baharudin Al Farisi, Sinopsis Ajari Aku Islam Diangkat Dari Kisah Nyata 

Sang Produser. 

https://www.kompas.com/hype/image/2020/08/20/090756266/sino

psis-ajari-aku-islam-diangkat-dari-kisah-nyata-sang-produser 

Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2020 Pukul 10:10. 

Baharudin Al Farisi, 1,5 Tahun Menikah, Roger Danuarta: Nikah 

Gampang, Yang Susah Berkeluarga, 

https://www.kompas.com/hype/read/2021/02/23/150808466/15-

tahun-menikah-roger-danuarta-nikah-gampang-yang-susah-

berkeluarga Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2020 Pukul 11:00. 

Akbar, Sarat Kontroversi, Ini 6 Film Produksi RA Picture Besutan Raffi 

https://republika.co.id/berita/pzn74a414/emajari-aku-islamem-tayang-di-tiga-negara
https://republika.co.id/berita/pzn74a414/emajari-aku-islamem-tayang-di-tiga-negara
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Ahmad, IDN TIMES, 

https://www.idntimes.com/hype/entertaiment/akbar-30/sarat-akan-

kontroversi-ini-6-film-produksi-ra-picture-besutan-raffi-ahmad-

c1c2  Diakses Pada Tanggal 22 November 2021 Pukul 19.24. 

Abdul rohman, Sudah Bikin 15 Film, Raffi Ahmad Akui Ada Yang Untung 

Dan Rugi, 

Jawapos.Com,https://www.jawapos.com/entertaiment/infotaiment/

08/06/2020/sudah-bikin-15-film-raffi-ahmad-akui-ada-yang-

untung-ada-yang-rugi/ Diakses Pada Tanggal 22 November 2021 

Pukul 19.45. 

Roger Danuarta profil. Kapanlagi.com. https://m.kapanlagi.com/roger-

danuarta/profil/ Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2020 Pukul 

11.30. 

Mochamad Lutfi. 5 Sinetron Yang Dibintangi Roger Danuarta Ini Pernah 

Hits Pada Masanya, https://m.brilio.net/creator/5-sinetron-yang-

dibintangi-roger-danuarta-ini-pernah-hits-pada-masanya-

f9b81b.html Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2020 Pukul 11.00. 

Panditio Rayendra. Profil Cut Meyriska Istri Roger Danuarta, Dulu Melejit 

Berkat Peran Antagonis. 

https://www.liputan6.com/showbiz/read/4596292/profil-cut-

meyriska-istri-roger-danuarta-dulu-m Diakses Pada Tanggal 21 

Agustus 2021 Pukul 14.30. 
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Liputan6.com. Perjalanan Karier Cut Meyriska Hingga Berhijrah, Banjir 

Pujian dari Netizen 

https://m.liputan6.com/showbiz/read/3877825/perjalanan-karier-

cut-meyriska-hingga-berhijrah-banjir-pujian-dari- Diakses Pada 

Tanggal 5 November 2021 Pukul 19.00. 

Luthfi Afriani. Resmi Lulus dari JKT48, Begini Perjalanan Karir Shinta 

Naomi https://www.idntimes.com/hype/entertainment/luthfi-

afriani/resmi-lulus-dari-jkt48-begini-perjalanan-karir-shinta-

naomi-c1c2-1/6 Diakses Pada Tanggal 4 November 2021 Pukul 

08.00. 

Ekel Surabta Sembiring, Profil Dan Biodata Miqdad Addausy Lengkap 

Agama, Pemeran Jefri Dalam Sinetron Suci Dalam Cinta SCTV, 

Profil Dan Fakta Miqdad Addausy, 

(https://correcto.id/beranda/read/53061/profil-dan-biodata-miqdad-

addausy-lengkap-agama-pemeran-jefri-dalam-sinetron-suci-dalam-

cinta-sctv Diakses Pada tanggal 9 November 2021 Pukul 10.00. 

Medan Headlines, Asrul Dahlan Ingin Banyak Sineas Lahir Dari Kota 

Medan https://medanheadlines.com/2019 /02/18/asrul-dahlan-

ingin-banyak-sineas-lahir-dari-kota-medan/ Diakses Pada Tanggal 

23 Oktober 2022 Pukul 11.00. 

Rommy ramadhan. 5 Artis Indonesia Ini Bangkit Kembali Setelah 

Meninggal. Liputan6.Com https://www.liputan6.com/tag/august-

melasz diakses pada tanggal 23 oktober 2022 pukul 09.00. 

https://m.liputan6.com/showbiz/read/3877825/perjalanan-karier-cut-meyriska-hingga-berhijrah-banjir-pujian-dari-
https://m.liputan6.com/showbiz/read/3877825/perjalanan-karier-cut-meyriska-hingga-berhijrah-banjir-pujian-dari-
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Cari Film. Elkie kwee. https://carifilms.com/actor/elkie-kwee Diakses Pada 

Tanggal 23 Oktober 2022 Pukul 10.30. 

Debut Film di Tahun 2019, Ini Fakta Menarik Rebecca Regina. 

https://www.popbela.com/career/inspiration/romi-subhan/debut-

film-di-tahun-2019-ini-fakta-menarik-rebecca-regina/1. Diakses 

Pada Tanggal 23 Oktober 2022 Pukul 12.00. 

Arie Puji Waluyo. Aktris Ini Tertampar Jadi Wanita Lembut Di Film ‘Ajari 

Aku Islam’ https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/17/aktris-ini-

tertampar-jadi-wanita-lembut-di-film-ajari-aku-islam. Diakses 

Pada Tanggal 25 Oktober 2022 Pukul 13.00. 

Idfilmcenter, Roni Galoeng. 

https://www.indonesianfilmcenter.com/profil/index/director/853/ro

ni-galoeng diakses pada tanggal 25 oktober 2022 pukul 15.45. 

Abdul Rohman Syaukani. Sukses Di Ajari Aku Islam, Jennifer Darren 

Tertantang Main Film Super Hero. 

https://www.tabloidbintang.com/film-tv-

musik/kabar/read/138809/sukses-di-ajari-aku-islam-jennifer-

darren-tertantang-main-film-superhero. Diakses pada tanggal 27 

oktober 2022 pukul 21.11. 

Liputan 6.com. WeTV Hadirkan Film Film Luar Dengan Bahasa Indonesia. 

https://www.liputan6.com/showbiz/read/4212197/wetv-hadirkan-

film-film-luar-dengan-bahasa-indonesia Diakses Pada Tanggal 27 

Oktober 2022 Pukul 22.00. 

https://carifilms.com/actor/elkie-kwee
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Mia Chitra Dinisari. 16 Judul Dikolaborasi We Tv. Md Pictures Dan 

Perusahaan Raffi Ahmad. 

https://m.bisnis.com/amp/read/20201125/226/1322541/16-judul-

film-di-kolaborasi-we-tv-md-pictures-dan-perusahaan-raffi-ahmad. 

Diakses pada tanggal 1 november 2022 pukul 08.20. 

Liputan 6.com. WeTV Hadirkan Film Film Luar Dengan Bahasa Indonesia.  

https://www.liputan6.com/showbiz/read/4212197/wetv-hadirkan-

film-film-luar-dengan-bahasa-indonesia. Diakses Pada Tanggal 27 

Oktober 2022 Pukul 22.00. 

Muhyidin, Keutamaan Menolong Dan Memudahkan Urusan Orang Lain, 

Republika.co.id, 

https://www.republika.co.id/berita/ql5dwe430/keutamaan-

menolong-dan-memudahkan-urusan-orang-lain Diakses Pada 

Tanggal 24 November 2021 Pukul 17.30. 

S.T Imam Arifin Rosyadi, Masjid Dalam Fungsi, Arti Dan Tonggak 

Sejarahnya, Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan, 

https://kemahasiswaan.uii.ac.id/masjid-dalam-fungsi-arti-dan-

tonggak-sejarahnya/ Diakses Pada Tanggal 25 November 2021 

Pukul 19.12. 

Elba Damhuri, Sholat 5 Waktu Dalam Alquran Dan Hadits, 

Republika.co.id,  

https://www.republika.co.id/berita/r268h8440/sholat-5-waktu-

dalam-alquran-dan-hadits Diakses Pada Tanggal 25 November 

https://m.bisnis.com/amp/read/20201125/226/1322541/16-judul-film-di-kolaborasi-we-tv-md-pictures-dan-perusahaan-raffi-ahmad
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2021 Pukul 20.2.  

Nur Faricha, Inilah Adab Yang Harus Dilakukan Seorang Wanita Ketika 

Berjalan, Majalah nabawi.com, https://majalahnabawi.com/inilah-

adab-yang-harus-dilakukan-seorang-wanita-ketika-berjalan Diakses 

Pada Tanggal 25 November 2021 Pukul 19.35. 

     Yogi Ardhi., Asal Usul Sarung, Baju Koko, Dan Gamis, 12 Januari 2921, 

Republika.co   

https://www.republika.co.id/berita/qmtcpq430/asalusul-sarung-

baju-koko-dan-gamis ,diakses pada tanggal 23 november 2021 

pukul 18.50. 

Purnama Fuji E, Ancaman Bagi Orang Berilmu Yang Tidak Diamalkan, 

Republika.co.id, 

https://www.republika.co.id/berita/qn8ern335/ancaman-bagi-orang-

berilmu-yang-tidak-diamalkan, diakses pada tanggal 22 november 

2021 pukul 12.30. 

Khalwani Ahmad, Islam Dan Pahala Menolong Orang Kafir, Harakatuna, 

https://harakatuna.com/islam-dan-pahala-menolong-orang-

kafir.html Diakases Pada Tanggal 22 November Pukul 14.00. 

Lc., Ma. Abdullah Taslim, Larangan Menyentuh Wanita Yang Bukan 

Mahram, https://muslim.or.id/27058-larangan-menyentuh-wanita-

yang-bukan-mahram.html muslim.or.ic,  Diakses  Pada Tanggal 22 

Oktober 2021  pukul 17.30. 

Larangan Menyentuh Wanita Yang Bukan Mahram. https://alquran-
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sunnah.com/kitab/Shahihah/LARANGAN%20MENYENTUH%20

WANITA.htm Diakses Pada Tangga 2 Desember 2021 Pukul 

17.30. 
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