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ABSTRAK

Deden Saepul Muhtaz : Analisis Pesan Dakwah dalam Film Habibie & Ainun.

Penelitian ini berdasarkan pemikiran bahwa media film sebagai media
komunikasi yang menyampaikan pesan kepada penontonnya dengan kelebihannya
baik dari sisi seni maupun tekhnologinya sehingga sangat efektif dalam
penyampaian pesannya. Film merupakan paket media paling lengkap, karena film
adalah media audio visual. Pesan film hendaknya bisa menjadi media dakwah
yang efektif jika dikelola dan dipergunakan secara profesional. Karena dakwah
melalui media film memiliki relevansi sosiologis dengan masyarakat, mengingat
pecinta film di Indonesia mayoritas beragama Islam.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Tema yang diangkat oleh film
Habibie & Ainun. Selanjutnya untuk memperoleh skema film Habibie & Ainun,
di yang di dalamnya disusun alur cerita yang struktural. Dari tema dan skema
akhirnya penelitian ini dipusatkan pada pesan dakwah yang disampaikan dalam
film Habibie & Ainun melalui alur cerita dan penokohannya.

Arti dakwah Islam dalam arti terbatas adalah penyampaian Islam kepada
manusia, baik secara lisan maupun tulisan ataupun secara lukisan (panggilan,
seruan dan ajakan kepada manusia pada Islam). Arti dakwah Islam dalam arti luas
adalah penjabaran, penerjemahan serta pelaksanaan Islam dalam perikehidupan
dan penghidupan manusia (termasuk didalamnya: politik, ekonomi, sosial,
pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian, kekeluargaan dan lain sebagainya).

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kulaitatif. Teknik yang
digunakan yaitu analisis wacana pada teks film Habibie & Ainun dengan cara
studi dokumentasi untuk mendapatkan data-data, yang kemudian diklasifikasikan
untuk mendukung penelitian ini. Dari data-data yang telah diperoleh, penelitian
dilanjutkan dengan melakukan intrepretasi untuk memperoleh tema dan skema
yang terdapat dalam teks film Habibie & Ainun. Kemudian dari tema dan skema
yang telah diperoleh penelitian di fokuskan terhadap teks film yang
menyampaikan pesan-pesan dakwah dalam film Habibie & Ainun.

Analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa film Habibie & Ainun
mengangkat tema sentral tentang rumah tangga yang Harmonis (Sakinah,
mawadah, Warahmah) sebagai tema yang sentral dan didukung dengan tema
signifikan lainnya Skema yang digunakan merupakan struktur cerita yang
sederhana dan baku dalam genre drama romantis: Opening scene, Continuity,
pemunculan tokoh, Intrik, konflik, klimaks, anti klimaks dan ending.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa film Habibie & Ainun
mengusung tema utama membangun rumah tangga yang Harmonis (Sakinah,
mawadah, Warahmah). Skema yang digunakan struktur film yang standar ber-
genre drama romantis. Dan nilai dakwah yang disampaikan sesuai pesan dakwah
keislaman.


