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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori 

Pembahasan teori ini bertujuan memaparkan dan menjelaskan konsep-

konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Dan konsep 

merupakan sejumlah cirri atau standar umum suatu objek.
7
 

1. Pengertian Teori 

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling 

berhubungan dan menghadirkan sebuah fenomena dengan menentukan hubungan 

antar variabel, dengan maksut menjelaskan fenomena alamiah. Labovitz dan 

Hagedorn mendefenisikan teori sebagai “menentukan” bagaimana dan mengapa 

variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. 

Kata teori memiliki arti yang berbeda-beda pada bidang pengetahuan yang 

berbeda pula tergantung metodologi dan konteks diskusi. Secara umum, teori 

merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada 

sekumpulan fakta-fakta. 

2. Komunikasi Massa 

Komunikasi menyentuk semua aspek kehidupan bermasyarakat, atau 

sebaliknya semua aspek kehidupan masyarakat menyentuh komunikasi. Justru itu 

orang melukiskan komunikasi sebagai ubiquitos atau serba hadir. Artinya komunikasi 

berada dimanapun dan kapanpun juga. Menurut Carl I. Hovland dalam karyanya yang 

berjudul Social Communication memunculkan istilah science of communication yang 

didefenisikan sebagai suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan dengan cara 
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setepat-tepatya asas-asas penstransmisian informasi serta pembentukan opini dan 

sikap.
8
 Dan salah satu contoh media massa adalah film. 

Film adalah bentuk dominan dari komunikasi massa visual dibelahan dunia 

ini. Lebih dari ratusan juta orang menonton di bioskop, film di televisi dan film video 

laser setiap minggunya. Di Amerika Serikat dan Kanada lebih dari satu juta tiket 

terjual setiap tahunnya. Seperti halnya televisi siaran, tujuan khalayak menonton film 

terutama adalah ingin memperoleh hiburan. Akan tetapi dalam film dapat terkandung 

fungsi imformatif, edukatif, bahkan persuasive. Hal ini sejalan dengan misi perfilman 

nasional sejak tahun 1979, bahwa sebagi selain media hiburan, film nasional dapat 

digunakan sebagai media edukasiuntuk pembinaan generasi muda dalam rangka 

nation and character building.
9
 

3. Semiotika 

a. Defenisi 

 Secara etimologis, istilah semiotika berasal dari bahasa Yunani yaitu kata 

semeion yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefenisikan sebagai sesuatu yang atas 

dasar konvensi social. Sedangkan secara terminologis, semiotika merupakan ilmu 

yang mempelajari sederetan objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan 

sebagai tanda.
10

 

 Semiotika merupakan kajian tentang tanda-tanda. Studi tentang tanda dan 

segala yang berhubungan dengannya, cara berfungsinya, hubungan dengan tanda-

tanda lain, pengirimnya dan penerimanya oleh mereka yang menggunakannya. Ilmu 

ini menganggap bahwa fenomena social masyarakat dan kebudayaan itu merupakan 
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tanda-tanda. Semiotic mempelajari system-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi 

yang meungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti.
11

 

Secara hakikatnya semiotic mempelajari tentang keberadaan tanda, baik itu 

dikonstruksikan oleh symbol dan kata-kata yang digunakan dalam konteks social. 

Semiotika dipakai sebagai pendekatan untuk menganalisis sesuuatu baik berupa teks 

gambar ataupun symbol didalam media cetak ataupun elektronik. Dengan asumsi 

media itu sendiri dikomunikasikan dengan symbol dan kata. 

b. Tokoh-tokoh Semiotika 

1) Charles Sanders Peirce 

Peirce terkenal dengan teori tandanya. Di dalam lingkup semiotika, peirc, 

sebagaimana dipaparkan Lechte (2001:227), seringkali mengulang-ulang bahwa 

secara umum tanda adalah yang mewakili sesuatu bagi seseorang. Bagi peirce 

(Pateda, 2001:44), tanda “is something which stands to somebody for something in 

come respect or capacity.” Sesuatu yang digunakan agar tanda bisa berfungsi, oleh 

peirce disebut ground. Konsekuensinya, tanda (sign atau respretasmen) selalu 

terdapat dalam hubungan triadic, yakni ground, objeck dan interpretant. Atas dasar 

hubungan ini peirce (lihat Pateda, 2001:44) mengadakan klasifikasi tanda. Tanda 

yang dikaitkan dengan ground dibaginya menjadi qualisign, sinsign, dan legisign. 

2) Ferdinand de Saussure 

Yang cukup penting dalam upaya menangkap hal pokok pada teori Saussure 

adalah prinsip yang mengatakan bahwa bahasa itu adalah suatu system tanda, dan 

setiap tanda itu tersusun dari dua bagian, yakni signifier (penanda) dan signified 

(petanda). Menurut Saussure, bahasa itu merupakan suatu system tanda (sign). Suara-

suara, baik suara manusia, binatang, atau bunyi-bunyian, hanya bisa dikatakan 
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sebagai bahasa atau berfungsi sebagai bahasa bilamana suara-suara tersebut 

mengekpresikan,menyatakan, atau menyampaikan ide-ide, pengertian-pengertian 

tertentu. untuk itu, suara-suara tersebut harus merupakan bagian dari sebuah sistem 

konvensi, system kesepakatan dan merupakan bagian dari sebuah sistem tanda 

3) Roland Barthes 

Roland Barthes dikenal sebagai salah seorang pemikir strukturalis yang getol 

mempraktikkan model linguistik dan semiologi saussure. Ia juga intlektual dan 

kritikus sastra prancis yang ternama; eksponen penerapan strukturalisme dan 

semiotika pada studi sastra. Bertens (2008:208) menyebutnya sebagai tokoh yang 

memainkan peranan sentral dalam strukturalisme tahun 1960-an dan 70-an 

Dalam teorinya tersebut Barthes mengembangkan semiotika menjadi dua 

tingkatan pertandaan, yaitu tingkat Denotasi dan Konotasi. Denotasi adalah tingkat 

pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda yang didalamnya 

beroperasi makna yang tidak eksplisit,tidak langsung, dan tidak pasti. 

Tanda” yang dimaksut sangat luas, dibedakan atas lambang (symbol), ikon 

(icon), indeks (Index)
12

. Dijelaskan sebagai berikut: 

a. Lambang: suatu tanda dimana hubungan antara tanda dan acuannya merupakan 

hubungan yang sudah terbentuk  secara konvensional. Lambang ini adalah tanda 

yang dibentuk karna adanya consensus dari para pengguna tanda. Warna merah 

bagi masyarakat Indonesia adalah lambang berani, mungkin di Amerika bukan 

b. Ikon: suatu tanda dimana hubungan antara tanda dan acuannya berupa hubungan 

kemiripan. Jadi, ikon adalah bentuk tanda yang dalam berbagai bentuk 

menyerupai objek dari tanda tersebut. Patung kuda adalah ikon dari seekor kuda. 
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c. Indeks: suatu tanda dimana hubungan antara tanda dan acuannya timbul karena 

ada kedekatan eksistensi. Jadi indeks adalah suatu tanda yang mempunyai 

hubungan langsung (kausalitas) dengan objeknya. Asap merupakan indeks dari 

adanya api. 

Film merupakan bidang kajian yang amat relevan bagi analisis semioti. Film 

umumnya bekerja sama dengan baik untuk efek yang diharapkan. Yang paling 

penting dalam film adalah gambar dan suara, kata yang diucapkan (ditambah dengan 

suara-suara lain yang serentak mengiringi gambar-gambar) dan musik film. System 

semiotika yang lebih penting lagi dalam film adalah digunakan tanda-tanda ikonis, 

yakni tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu.
13

 

4. Pesan Dakwah 

Dakwah secara bahasa adalah ajakan atau seruan. Secara istilah dakwah 

merupakan proses penyampain pesan-pesan tertentu berupa ajakan atau seruan 

dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan tersebut.
14

 

Namun ada juga mengartikan bahwa dakwah adalah ajakan atau seruan 

untuk mengajak kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mengikuti dan 

mengamalkan ajaran dan nilai-nilai Islam.
15

 

Pesan dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan da‟i kepada 

mad‟u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah dakwah adalah ajaran 

Islam itu sendiri.
16

 Sedangkan Moh.Ali Aziz dalam bukunya Ilmu Dakwah 

menyatakan bahwa pesan dakwah merupakan isi dakwah berupa kata, 

gambar,lukisan, dan sebagainya yang di harapkan dapat memberikan pemahaman 

bahkan perubahan sikap dan perilaku mitra dakwah.
17

 Dari sini dapat disimpulkan 

bahwa pesan dakwah adalah segala bentuk simbol-simbol yang berupa kata, gambar, 
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14 Toto Tasmara,Komunikasi Dakwah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997),hal 31 
15
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dan sebagainya yang berlandaskan pada Al-Qura’an dan Sunnah dan di harapkan 

dapat memberikan pemahaman bahkan perubahan sikap atau prilaku yang positif 

pada diri mitra dakwah. 

Macam-macam Pesan Dakwah 

1) Masalah Keimanan (Akidah) 

Akidah berasal dari bahasa Arab aqidah yang bentuk jamaknya adalah „aqa 

id‟ berarti kepercayaan atau keyakinan. Oleh karena itu akidah merupakan pondasi 

utama bagi setiap muslim. Akidah ini lah yang menjadi dasar untuk memberikan arah 

bagi hidup dan kehidupan seorang muslim. 

Akidah dalam Islam bersifat i‟tiqad batiniyah yang mencangkup masalah-

masalah yang erat hubungannya dengan rukun iman, yakni iman atau percaya kepada 

Allah SWT, malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari akhir serta qada‟ dan 

qadar. Hal seperti yang di sabdakan Rasulullah SAW: “ Bahwasanya engkau percaya 

kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya,hari akhir dan engkau 

percaya adanya kepada qadar Allah yang baik maupun yang 

buruk…”(HR.Muslim).
18

  

2) Masalah Keislaman (Syariah) 

Syariah dalam Islam berhubungan erat dengan amal lahir(nyata) dalam rangka 

mentaati semua peraturan/hukum Allah guna mengatur hubungan antar manusia 

dengan Tuhanya dan mengatur pergaulan hidup antara sesama manusia. Ini di 

jelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW:” Islam ialah bahwasanya engkau 

bersaksi bahwa sesunggunya tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah dan 

sesunggunya Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau mendirikan sholat, 
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memberikan zakat, engkau berpuasa, pada bulan Ramdhan, dan engkau menjalankan 

haji ke Baitullah bila engkau mampu menjalankanya…”(HR.Muslim).
19

  

Hadits tersebut mencerminkan hubungan antar manusia dengan Allah SWT. 

Artinya masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah syariah bukan saja 

terbatas pada ibadah kepada Allah, akan tetapi masalah-masalah yang berkenan 

dengan pergaulan hidup antara sesama manusia di perlukan juga. Seperti hukum jual 

beli, berumah tangga, bertetangga, warisan, kepemimpinan dan amal-amal shaleh 

lainya. Demikian juga larangan-larangan Allah seperti minum-minuman keras, 

berzina, mencuri dan sebagainya termask pula dalam materi dakwah (nahi anil 

mungkar).
20

 

3) Masalah Budi Pekerti (Akhlak) 

Ditinjau dari segi bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa arab akhlaq yang 

merupakan bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti,perangai, tingkah laku. 

Dari segi istilah akhlak merupakan suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, 

yang dari padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses 

pemikiran, pertimbangan atau penelitian. Jika kendala (hal) tersebut melahirkan 

perbuatan yang baik dan terpuji menurut pandangan akal dan hukum Islam, disebut 

akhlak yang baik. Jika perbuatan yang di timbulkan itu tidak baik, maka dinamakan 

akhlak yang buruk.
21

 Adapun akhlak terdiri dari akhlak terhadap khaliq dan akhlak 

terhadap makhluk (manusia maupun bukan manusia). 

Masalah akhlak dalam aktivitas dakwah (sebagai materi dakwah) merupakan 

pelengkap saja, yakni untuk melengkapi keimanan dan keislaman seseorang. 

Meskipun akhlak ini berfungsi sebagai pelengkap, bukan berarti masalah akhlak 
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kurang penting dibandingkan dengan masalah keimanan dan keislaman, akan tetapi 

akhlak sebagai penyempurna keimanan dan keislaman. 

5. Film 

Film adalah bentuk dominan dari komunikasi massa visual dibelahan dunia 

ini. Lebih dari ratusan juta orang menonton di bioskop, film di televisi dan film video 

laser setiap minggunya. Di Amerika Serikat dan Kanada lebih dari satu juta tiket 

terjual setiap tahunnya. Seperti halnya televisi siaran, tujuan khalayak menonton film 

terutama adalah ingin memperoleh hiburan. Akan tetapi dalam film dapat terkandung 

fungsi imformatif, edukatif, bahkan persuasive. Hal ini sejalan dengan misi perfilman 

nasional sejak tahun 1979, bahwa sebagi selain media hiburan, film nasional dapat 

digunakan sebagai media edukasiuntuk pembinaan generasi muda dalam rangka 

nation and character building.
22

 

Secara umum film dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
23

  

a. Film Dokumenter 

Film dokumenter merupakan film nonfiksi yang menggambarkan situasi 

kehidupan nyata dengan setiap individu menggambarkan perasaannya dan 

pengalamannya dengan situasi yang apa adanya, tanpa persiapan, langsung pada 

kamera dan peawancara.
24

 

Kunci utama dalam film dokumeter adalah fakta. Film dokumenter 

berhubunagn dengan orang-orang, tokoh, peristiwa dan lokasi yang nyata. Film 

documenter tidak menciptakan satu peristiwa atau kejadian namun peristiwa yang 

sesungguh-sungguhnya atau otentik. Film documenter tidak memiliki plot namun 
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24
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memiliki struktur yang umumnya didasarkan oleh tema atau argument dari sineasnya. 

Film documenter juga tidak memiliki tokoh protagonist dan antagonis, konflik serta 

penyelesaiannya. Struktur bertutur film documenter umumnya sederhana dengan 

tujuan agar memudahkan penonton untuk memahami dan mempercayai fakta-fakta 

yang disajikan. Film documenter dapat digunakan untuk berbagai maksut dantujuan 

seperti imformasi atau berita, biografi, pengetahuan, social, ekonomi, politik 

(propaganda), dan lain sebagainya. 

b. Film Fiksi. 

Berbeda dengan film documenter, film fiksi terikat plot. Dari sisi cerita, film 

fiksi sering menggunakan cerita rekaan diluar kejadian nyata serta memiliki konsep 

pengadegangan yang sudah dirancang sejak awal. Struktur film juga terikat hokum 

kausalitas. Cerita juga memiliki karakter protagonist dan antagonis, masalah dan 

konflik penutupan dan pola pengembangan cerita yang jelas. Dari sisi produksi dan 

manajemen film fiksi terbilang lebih kompleks. 

c. Film Eksperimental. 

Film Eksperimental tidak memiliki plot namun tetap memiliki struktur. 

Strukturnya sangat dipengaruhi insting subjektif sineas seperti gagasan,ide, emosi, 

serta pengalaman batin mereka. Film eksperimental umumnya juga tidak bercerita 

tentang apapun bahkan kadang menentang kausalitas. Seperti yang dilakukan sineas 

surealis dan dada. Film-film eksperimental umumnya bersifat abstrak dan tidak 

mudah dipahami. Hal ini disebabkan karena mereka menggunakan symbol-simbol 

personal yang mereka ciptakan sendiri. 

6. Film Hijrah Cinta 

 Yang bergenre drama religi ini pertama kali di luncurkan di bioskop pada 

tanggal 24 Juli 2014, menceritakan tentang kehidupan almarhum Ustad Jefri Al 

buchori beserta istrinya Pipik Dian Irawati. Film yang di produksi oleh MVP Pictures 
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ini, disutradai oleh Indra Gunawan, di produseri oleh Raam Punjabi dan di tulis oleh 

Hanung Bramantyo. Hijrah Cinta mengisahkan tentang almarhum ustad Jefri 

Albuchori (Alfie Alfandy) alias uje yang di kenal sebagai ustad gaul.Uje muda hanyut 

dalam kenikmatan dunia. Yang ia sia-siakan bakat yang di milikinya: actor berbakat, 

model ternama, bahkan masa depan yang bagus. 

 Perkenalan Uje dengan seorang gadis yang bernama Pipik (Revalina S.Temat) 

mengubah hidupnya. Ia begitu terkesan setelah pandangan pertama. Pipik pun 

meyakini bahwa lelaki yang di cintainya ini memliki tekad besar mengubah hidupnya. 

Pipik tidak saja menjadi saksi perubahan hidup Uje. Tapi juga penyelamat hidup Uje 

lepas dari jerat narkoba. 

7. Teori Semiotik Roland Barthes. 

Roland barthes adalah penerus pemikiran Saussure. Sausurre tertarik pada 

cara kompleks pembentukan kalimat dan cara-cara bentuk-bentuk kalimat 

menentukan makna, tetapi kurang tertarik pada kalimat yang sama bisa saja 

menyampaikan makna yang berbeda pada orang yang berbeda situasinya. Roland 

Barthes meneruskan pemikiran tersebut dengan menekankan interaksi antara teks 

dengan pengalaman personal dan cultural penggunanya, interaksi antara konvensi 

dalam teks denagn konvensi yang dialami dan diharapkan penggunanya.
25

 

Roland Barthes  membuat sebuah model sistematis dalam menganalisis 

makna dalam menganalisis makna dari tanda-tanda melaui analisis semiotic ini. Kita 

tidak hanya mengetahui pbagaimana isi pesan yang hendak disampaikan, melainkan 

juga bagaimana pesan dibuat, symbol-simbol apa yang digunakan untuk mewakili 

pesan-pesan melalui film yang disusun pada saat disampaikan pada khalayak. Teori 

Roland Barthes memfokuskan pada gagasan tentang signifikasi tentang dua tahap, 
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yaitu denotasi dan konotasi. denotasi adalah defenisi objektif kata tersebut, sedangkan 

konotasi adalah makna subjektif atau emosionalnya. 

Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi ideology, yang 

disebutnya sebagai “mitos”, dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan 

pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. di 

dalam mitos juga terdapat pola tiga dimensi penanda, petanda, dan tanda. Namun 

sebagai suatu system yang unik, mitos dibangun oleh suatu rantai pemaknaan yang 

telah ada sebelumnya atau dengankata lain, mitos adalah juga suatu system 

pemaknaan tataran kedua.
26

 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode semiotika Roland Barthes 

karna dalam semiotika Roland Barthes terdapat dua tingkatan makna yaitu denotasi 

dan konotasi dimana didalam tingkatan konotasi terdapat unsure mitos, dan semiotika 

Roland Barthes dianggap sebagai penyempurna semiotika Peirce dan Saussure. 

Adapun cara kerja atau langkah-langkah model Roland Barthes dalam 

menganalisa makna dapat dipetakan sebagai berikut: 

Model Semiologi Roland Barthes 

1. signifer 

( Penanda ) 

2. Signified 

( Petanda ) 

3. Denotative Sign 

( Tanda Denotatif ) 

4. Connotative Signifer 

( Penanda Konotatif ) 

5. Connotative Signifed 

( Petanda Konotatif ) 

6. Connotative Sign ( Tanda Konotatif ) 

( Sumber: Alex Sobur 2006 hal 69 ) 
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 Dalam kerangka Barthes, konotasi adalah makna baru yang diberikan pemakai 

tanda sesuai dengan keinginan, latar belakang pengetahuannya, atau konvensi yang 

baru yang ada dalam masyarakatnya. Konotasi merupakan semi “ideologi” tanda.
27

 

Bila konotasi menjadi tetap, itu akan menjadi mitos, sedangkan kalau mitos menjadi 

mantap, akan menjadi ideology. Tekanan teori tanda Barthes adalah pada konotasi 

dan mitos. Ia mengatakan bahwa dalam sebuah kebudayaan selalu terjadi 

“penyalahgunaan ideology” yang mendominasi pikiran masyarakat.
28

 

 Didalam mitos juga terdapat pola tiga dimensi penanda, petanda, dan tanda, 

namun sebagai suatu system yang unik, mitos dibangun oleh suatu rantai pemaknaan 

yang telah ada sebelumnya atau dengan kata lain, mitos adalah juga suatu system 

pemaknaan tataran kedua. 

B. Kajian Terdahulu. 

Pada penelitian ini penulis merujuk pada kajian terdahulu yang berjudul: 

pertama, oleh Akto Misriadi tahun 2014 dengan judul: Analisis Semiotika Nilai 

Pendidikan dalam Film Sang Pemimpi.
29

 Skripsi mahasiswa Jurusan Ilmu 

Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. Menggunakan teori analisis dari Charles S. Peirce dan 

menggunakan 4 jenis dari 9 jenis semiotika untuk menentukan nilai pendidikan dalam 

film Sang Pemimpi. Film ini menceritakan tentang perjuangan tentang perjuangan 

menggapai sebuah impian dengan mengukir prestasi, inilah yang melatar belakangi 

peneliti. 
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hal 14. 
28 Ibid, hlm. 18. 
29

 Akto Misriadi, “Analisis Semiotika Nilai Pendidikan dalam Film Sang Pemimpi”, ( Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau, 2014 ) 
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Kedua, oleh Nesya Lianda tahun 2010 denga  judul : Analisis Semiotika 

Terhadap Pemahaman Ajaran Islam dalam Film y Nmae is Khan,
30

 oleh mahasiswa 

jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Menganalisis menggunakan teori Roland Barthes 

untuk menentukan pemahamam ajaran islam dalam film My Name is Khan. Film 

Bollywood yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan Anita Bacan ini masuk 

peringkat 6 box office Ingris dengan total pendapatan US$ 1,4 juta. Selain itu yang 

melatarbelakangi skripsi ini adalah adanya unsure pemahaman ajaran islam. 

Penelitian yang peneliti lakukan ini terdapat kaitan dengan penelitian 

terdahulu, subyek dan obyeknya adalah sebuah film dan metode yang digunakan 

adalah metode semiotic. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu, 

yaitu: subjek dan obyek penelitian ini adalah film “Hijraah Cinta,” meneliti pesan 

dakwah dalam film Hijrah Cinta focus pada semiotika social denga teori Roland 

Barthes.  

Ketiga, oleh  Jery Alpian J urusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri 

ultan Syarif Kasyim Riau tahun 2014 yang berjudul “Analisis Semiotika Pesan Moral 

Islam Dalam Film Dalam Mihrab Cinta”. Dalam skripsi ini Jery meneliti tentang 

pean moral Islam yang terkandung dalam film Dalam Mihrab Cinta. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah dengan menganalisis semiotic dalam film dalam  mahrab cinta 

dari perpaduan durasi, adegan, dan dialog diharapkan penonton dapat mengambil 

pesan moral islam sehingga dapat di terapkan dalam kehidupan nyata. Metodelogi 

yang di gunakan yaitu metode kualitatif. Persamaan peneliti ini adalah meneliti sama-

sama menganalisis dengan menggunakan semiotika. Perbedaan objek yang di teliti 

berbeda, Jery meneliti pesan moral Islam dalam film Dalam Mihrab Cinta dengan 

                                                             
30

 Nesya Lianda, “Pemahaman Ajaran Islam dalam Film My Name is Khan,” ( skripsi, 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Konsentrasi Broadcasting, tahun 2010 ). 
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menggunkan teori Charles S Peirce, sedangkan peneliti meneliti pesan dakwah dalam 

film Hijrah Cinta dengan menggunakan teori Roland Barthes.
31

 

Keempat, oleh Nurul Qomariyah Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam 

Negeri ultan Syarif Kasyim Riau tahun 2016 yang berjudul “Analisis Semiotika 

Pesan Nasionalisme Dalam Film Tanah Air Beta”. Dalam skripsi ini Nurul meneliti 

tentang pesan nasionalisme yang terkandung dalam film Tanah Air Beta bahwa 

adegan atau dialog yang mengandung pesan nasionalisme cukup signifikasi. Di tandai 

dengan pemakain bendera Merah Putih, tetap setia dengan tetap tinggal di tanah air 

Indonesia, saling membantu saudara yang sedang tertimpa musibah dan mengabdi 

untuk Indonesia. Metodelogi yang di gunakan yaitu metode kualitatif. Persamaan 

peneliti ini adalah peneliti sama-sama menganalisis menggunakan semiotika, 

perbedaanya adalah Nurul meneliti pesan nasionalisme dalam film Tanah Air Beta 

sedangkan peneliti meneliti pesan dakwah dalam film Hjrah Cinta.
32
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Jery Alpian, Analisis Semiotika Pesan Moral Islam Dalam Film Dalam Mihrab Cinta 

(Skripsi: S1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014) 
32

Nurul Qomariyah,  Analisis Semiotika Pesan Nasionalisme Dalam Film Dalam Tanah Air 

Beta (Skripsi: S1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016) 
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C. Kerangka Pikir. 

Untuk mempermudah proses penelitian ini, berikut kerangka piker yang 

menjadi pedoman peneliti : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesan Dakwah 

 Akidah 

 Syariah 

 Akhlak 

a. Akidah 

1. Percaya kepada Allah 

SWT 

2. Malikat-malaikat-Nya 

3. Percaya kepada Al-

Qur’an 

4. Percaya kepada Rasul 

5. Percaya pada hari 

kiamat 

6. Percaya kepada 

Qadha dan Qadar 

b.Syariah 

1. Mengucapkan 

Syahadat 

2. Menunaikan sholat 5 

waktu 

3. Berpuasa 

4. Membayar Zakat 

5. Naik Haji 

c.Akhlak 

1. Akhlak terhadap 

Allah SWT 

2. Akhlak terhadap 

manusi 

Semiotika 

Roland 

Barthes 

Penanda,Petand

a :Denotasi 

Penanda,Petanda

:Konotasi 


