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ABSTRAK 

Yeni Nuraeni. Pesan Dakwah Dalam Film 7 Petala Cinta 

Film sebagai media komunikasi mempunyai muatan-muatan pesan. 

Sebagai media komunikasi film dijadikan media untuk menyampaikan pesan 

sosial kepada masyarakat. Dengan maraknya film yang berbau hedonisme, 

sensualitas, dan film-film yang kurang mendidik sangat berdampak terhadap 

moral dan perilaku masyarakat. Dengan itu maka sangat pentingnya film dakwah 

ditengah film-film yang dianggap kurang mendidik tersebut. Seperti Film “7 

Petala Cinta” adalah suatu film yang menceritakan tentang kisah dua orang 

kekasih yang telah bertunangan tetapi tidak sampai ke suatu gerbang pernikahan 

karena suatu hal, taubatnya seseorang dan berusaha menjadi lebih baik dan 

meninggalkan masalalunya, pemfitnahan perzinaan, dan lain sebagainya. Dalam 

film ini tergambar pula bagaimana seseorang harus bersabar ketika terjadinya 

suatu musibah.  

Tujuan yang di dapat dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan 

makna denotasi dalam film “7 Petala Cinta” hubungannya dengan 

dakwah,mengetahui makna konotasi dalam Film “7 Petala Cinta” hubungannya 

dengan dakwah dan untuk menemukan makna mitos dalam Film “7 Petala Cinta” 

hubungannya dengan dakwah. 

Penelitian ini menggunakan teori semiotik Roland Barthes yaitu 

mengungkap makna yang tersembunyi dibalik tanda-tanda yang bersifat deskriptif 

dengan melakukan pendekatan signifikansi pada tahap, yaitu tahap denotasi 

konotasi dan mitos, karena objek yang diteliti adalah film dengan segala unsur 

dan komponennya. 

Hasil penelitian menunjukkan makna denotasi dari film 7 Petala Cinta 

yaitu potret wanita yang sabar ketika mendapat ujian jodoh. Dan seorang yang 

berusaha bertaubat. Makna Konotasi dalam film ini adalah kesabaran dan 

perjuangan. Sedangkan makna mitos dalam film ini adalah setiap perjuangan pasti 

terdapat ujian. 

Berdasarkan Penelitian ini dapat disimpulkan pesan dakwah yang 

terkandung didalam film 7 Petala Cinta ini pertama, kita diajarkan agar tidak 

berlebih-lebihan. Yang kedua, bersegera bertaubat dari segala kesalahan yang 

pernah kita lakukan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang ketiga, 

hendaknya sebagai seorang Muslim kita berusaha menjauhkan diri dari zina. Dan 

yang keempat, kita diajarkan untuk saling tolong menolong. 

 


