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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada Bab ini, peneliti mencoba menganalisis pesan dakwah yang terdapat

dalam film Sang Kiai yang dilihat dari adegan dan dialog yang dilakukan para

tokoh utama dan tokoh lainnya. Berdasarkan analisis penulis, didalam film Sang

Kiai terdapat dialog dan gambar yang mengandung unsur-unsur pesan dakwah,

seperti pesan aqidah, pesan syariah dan pesan akhlak, yang masing-masing pesan

dakwah tersebut terbagi didalam empat jenis semiotik yang telah tentukan, baik

pesan secara verbal atau nonverbal. Film Sang Kiai membentuk pesan dakwah

antara lain sebagai berikut :

1. Semiotik Struktural

Semiotik Struktural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda

yang dimanfaatkan melalui struktur bahasa.61 Dalam analisis semiotik struktural

ini terdapat dialog yang mengandung materi pesan-pesan dakwah, seperti pesan

yang mengandung materi aqidah, syariah, dan akhlak. Kemudian peneliti

melakukan analisa bahasa dari percakapan para pemeran dalam film Sang Kiai.

a. Pesan Aqidah

Pesan akidah merupakan pesan dakwah yang menyangkut keimanan

kepada Allah Swt, para malaikat, kitab-kitab yang diwahyukan kepada para rasul,

adanya hari kiamat dan adanya qadha’ dan qadar. Bentuk pesan dakwah bidang

aqidah dalam semiotika ini hanya berupa pesanverbal.

61Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 170
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1. Aqidah Tidak Bisa Dikompromikan

Pesan dakwah bidang aqidah terdapat pada scene 12. Ketika para putra

dan menantu K.H. Hasyim Ashari, berkumpul untuk berdiskusi membahas

penangkapan para kiai oleh Jepang. Ditengah-tengah diskusi, datanglah K. H.

Hasyim Ashari dan memberikan tanggapan tentang diskusi yang tengah

berlangsung tersebut. Lalu, salah seorang putra K. H. Hasyim Ashari

memberitahukan bahwa penangkapan para kiai dikarenakan para kiai memimpin

gerakan anti-nippon. Kemudian, K. H. Hasyim Ashari memberikan penjelasan

yang mengatakan dalam hidup ini semua hal bisa dibicarakan bahkan

dikompromikan, tapi jika menyangkut soal aqidah tidak dapat diganggu gugat. Ia

menambahkan, kita membungkukkan badan dalam gerakan sholat semata-mata

karna Allah lillahi ta’ala, bukan dipaksa manusia untuk menyembah apa-apa yang

mereka sembah, lakum dinukum waliadin.

Tabel 5.1

Visual Penanda Pertanda

Perkataan K. H. Hasyim

Ashari kepada anak dan

menantu tentang aqidah

tidak bisa kompromikan,

yang dipertegas dengan

meletakkan jari telunjuk

kemeja.

K. H. Hasyim Ashari

menegaskan hal-hal yang

menyangkut dengan aqidah

tidak ada kompromi.

Makna

Pesan yang K. H. Hasyim Ashari sampaikan kepada

anak dan menantunya tentang aqidah tidak bisa

dikompromikan, dikarenakan penjajahan Jepang yang
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mulai mengganggu aqidah masyarakat Indonesia yang

sebagian besar beragama Islam, dengan memaksa

masyarakat Indonesia melakukan sikerei atau

menyembah dewa matahari, bagi masyarakat Indonesia

yang beragama Islam menyembah selain Allah adalah

perbuatan syirik yang merusak aqidah. K. H. Hasyim

Ashari ingin menyampaikan bahwa aqidah seorang

muslim hanya percaya kepada Allah, hal itu kemudian

dipertegas K.H. Hasyim Ashari dengan meletakkan jari

telunjuk di atas meja sebagai penekanan bahwa

masalah aqidah bukan persoalan yang bisa ditawar-

menawar. Dengan perkataan dan ditambah dengan

penekanan oleh jari telunjuk tersebut, K. H. Hasyim

Ashari menegaskan bahwa urusan aqidah adalah

urusan yang sangat serius karena menyangkut

kepercayaan antara manusia dengan Allah. Ketika

seorang muslim mengerjakan sholat semata-mata

hanya karena Allah SWT, bukan paksaan dari orang

yang beragama lain untuk menyembah apa yang

mereka sembah sebagaimana yang terdapat dalam Al-

Qur’an surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi Lakum

Dinukum Waliyadin yang artinya Untukmu Agamamu

dan Untukku Agamaku. Dari ayat tersebut sangat jelas

bahwa masalah aqidah, adalah masalah yang tidak bisa

ditawar-menawar oleh siapapun.

(Dokumentasi Film Sang Kiai / Menit : 00:09:10-00:12:05 / Scene 12)

2. Mempertegas Pendirian dan Keimanan

Pesan dakwah bidang aqidah terdapat scene 16. Ketika KH Hasyim

Asyari ditangkap Jepang kemudian diintrogasi oleh komandan jepang, dimana
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Komandan Jepang memaksa KH Hasyim Asyari menandatangai surat perjanjian

yang menyatakan bahwa KH Hasyim Asyari terlibat dalam peristiwa

pemberotakan di Cukir serta bersedia melakukan sikerei. KH Hasyim Asyari

mengatakan bahwa dia sama sekali tidak terlibat dengan peristiwa yang terjadi di

Cukir dan dia tidak akan pernah melakukan sikerei, dia menambahkan bahwa

tidak ada hal yang lebih buruk daripada menggadaikan akidah demi mencari

selamat, hanya kepada Allah lah kami menyembah.

Tabel 5.2

Visual Penanda Pertanda

Perkataan K. H. Hasyim

Ashari bahwa dia tidak

terlibat dengan peristiwa

cukir dan tidak akan pernah

melakukan sikerei

K. H. Hasyim Ashari

menegaskan pendirian

bahwa dia tidak terlibat

peritiwa cukir dan tidak

akan melakukan sikerei

Makna

Perkataan K. H. Hasyim Ashari yang mengatakan dia

tidak terlibat peristiwa Cukir dan tidak mau melakukan

sikerei atau menyembah dewa matahari, menunjukan

pendirian yang tetap dan teguh walaupun mendapatkan

ancaman. K. H. Hasyim Ashari ingin menyampaikan

bahwa seorang muslim yang benar-benar beriman

kepada Allah akan teguh dan tidak goyah terhadap

keimanan yang diyakininya apapun kondisi yang

dihadapinya walaupun berada dalam ancaman yang

mengancam keselamatan dan hidupnya. K. H. Hasyim

Ashari mempertegas hal tersebut dengan tidak

mengikuti perintah Komandan Jepang yang meminta

dia untuk menandatangani surat perjanjian yang berisi
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pernyataan bahwa dia terlibat dalam peristiwa Cukir

dan bersedia untuk melakukan sikerei atau

menyembah dewa matahari. Dengan tetap pada

pendiriannya yang mengatakan dia tidak bersalah dan

tidak mau menandatangi surat perjanjian tersebut,

secara tidak langsung K. H. Hasyim Ahsari

menunjukan perlawanannya kepada Jepang dengan

tetap pada pendiriaannya bahwa dia tidak terlibat

peristiwa pemberontakan Cukir dan perlawanan bagi

Jepang yang sudah mengganggu aqidah masyarakat

Indonesia yang beragama muslim dengan memaksa

masyakarat untuk melakukan sikerei atau menyembah

dewa matahari.

(Dokuementasi Film Sang Kiai / Menit : 00:21:00-00:23:15 / Scene 16)

b. Pesan Syariah

Syariah menyangkut ibadah, kategori ibadah terbagi atas ibadah mahdha

yang merupakan ibadah yang sesuai perintah Allah yang bersumber dari Al-

Qur’an dan Hadist,  seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian ibadah

ghaira mahdha, merupakan semua aspek kehidupan yang sesuai dengan ketentuan

Allah SWT, seperti qurban, pernikahan, dan lain sebagainya. Bentuk pesan

dakwah bidang syariah dalam semiotika ini hanya berupa pesan verbal :

1. Kumandang Azan Mengugurkan Kegiatan Yang Sedang Dikerjakan

Pesan dakwah bidang syariah terdapat pada scene 16. Ketika K. H.

Hasyim Asyari yang sedang diintrogasi dalam sebuah ruangan mendengar suara

azan, kemudian bangkit dari duduknya dan beranjak pergi meninggalkan

komandan Jepang yang mengintrogasinya. Melihat K. H. Hasyim Ashari pergi,
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penerjemah Jepang untuk Indonesia mengejar K. H. Hasyim Asyari dan bertanya

Kiai mau kemana, lalu K. H. Hasyim Asyari menjawab Kamu muslim?

Bagaimana kamu bisa mengaku muslim, kalau suara panggilan itu, tidak

mengetuk-ngetuk kalbumu? Seharusnya dengan panggilan itu menggugurkan

segala kegiatan yang kamu lakukan.

Tabel 5.3

Visual Penanda Pertanda

Perkataan K. H. Hasyim

Ashari kepada Penerjemah

Jepang, tentang panggilan

azan seharusnya

mengugurkan segala kegiatan

yang sedang dikerjakan.

K. H. Hasyim Ashari

menegaskan apabila suara

kumandang azan mulai

terdengar  maka gugurlah

semua kegiatan yang

sedang dilakukan

Makna

H. Hasyim Ashari menunjukan bagaimana sikap seorang

muslim yang beriman kepada Allah ketika suara azan

berkumandang. Seorang muslim yang benar-benar

beriman akan tersentuh dan terketuk hatinya ketika

suara azan berkumandang dan meninggalkan segala

aktivitas yang sedang dilakukan untuk segera

mendatangi panggilan Allah dengan mengerjakan

sholat, yang sebelumnya dipertegas dengan bangkitnya

K. H. Hasyim Ashari dari tempat duduk untuk segera

melaksanakan sholat begitu suara azan terdengar.

Walaupun dalam keadaan sedang diintrogasi, K. H.

Hasyim Ashari tetap beranjak pergi untuk melaksanakan

sholat. Dengan perkataan dan gerakan tubuh yang

dilakukan K. H. Hasyim Ashari tersebut menegaskan
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bahwa suara azan adalah suara yang ditujukan untuk

memanggil dan mengingatkan manusia untuk segera

menghadap Allah SWT, untuk itu panggilan tersebut

wajib untuk segera ditunaikan. Selain itu, K. H. Hasyim

Ashari menunjukkan bagaimana ia memiliki keimanan

yang kuat untuk segera menghadap Allah.

(Dokumentasi Film Sang Kiai / Menit  : 00:23:12-00:24:35 / Scene 16)

2. Puasa Sebagai Sarana Menahan Hawa Nafsu

Pesan dakwah bidang syariah terdapat pada scene 13. Ketika Harun yang

memakai baju biru, sarung putih, dan peci hitam, membangunkan Khamid, dan

Abdi yang sedang tidur. Kemudian sambil tersenyum Harun berkata kepada

mereka bahwa dia bertemu dengan Sari di Pasar lalu Khamid menanggapinya

dengan berkata kalau belum mampu untuk menikah puasa, nahan hawa nafsu.

Tabel 5.4

Visual Penanda Pertanda

Perkataan Khamid kepada

Harun, kalau belum mampu

nikah, puasa. Nahan hawa

nafsu.

Khamid menegaskan

apabila belum mampu

untuk menikah. Puasa

sebagai saranan untuk

menahan hawa nafsu

Makna

Khamid menunjukan bagaimana dia mengingatkan

temannya Harun yang sedang bahagia karena bertemu

wanita idaman ketika sedang pergi kepasar. Khamid

mengingatkan kepada Harun bahwa apabila seorang

laki-laki dewasa yang belum mampu untuk menikah

maka berpuasalah sebagai salah satu sarana untuk

mengendalikan hawa nafsu agar terhindar dari
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perbuatan zinah. Khamid ingin menyampaikan bahwa

puasa menjadi sarana dalam melatih diri agar dapat

bersabar dan bisa mengendalikan diri serta hawa nafsu.

Puasa bukan sekedar ibadah kepada Allah, tetapi puasa

juga menjadi sarana bagi seorang muslim untuk

melatih diri dalam mengendalikan amarah dan hawa

nafsu yang terdapat dalam diri agar bisa menjadi

manusia yang lebih bijak dalam bersikap, puasa juga

bermanfaat bagi kesehatan yang mana dengan puasa

sistem pencernaan dalam tubuh diistirahatkan dari

segala proses pencernaan makanan dan minuman.

Ketika seorang laki-laki dewasa yang belum mampu

untuk nikah, puasalah yang menjadi salah satu sarana

untuk mengendalikan diri dan hawa nafsu agar

terhindar dari perbuatan yang dimurkai Allah.

(Dokumentasi Film Sang Kiai / Menit : 00:12:14-00:13:15/ Scene 13)

3. Perbuatan Tergantung Niat

Pesan dakwah bidang akhlak, terdapat pada scene 88.  Ketika beberapa

orang santri menemui K. H. Hasyim Ashari, untuk memberitahu bahwa para

pejuang Hizbullah telah berkumpul di Surabaya untuk persiapan menghadapi

sekutu dan meminta anggota Hizbullah yang berada didaerah Jombang untuk

segera bergabung ke Surabaya guna menambah kekuatan pasukan. Salah satu

santri berkata, besok pagi akan berangkat menuju Surabaya untuk bergabung

dengan pasukan Hizbullah yang telah berkupul untuk segera melakukan

perlawanan. Kemudian, K. H. Hasyim Ashari berpesan kepada para santri

tersebut, bahwa  segala sesuatu berdasarkan niat.
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Tabel 5.5

Visual Penanda Pertanda

Perkataan K. H. Hasyim

Ashari kepada para santri

tentang segala perbuatan

tergantung pada niatnya.

Pesan K. H. Hasyim Ashari

kepada para santri

menegaskan bahwa segala

aktivitas yang dilakukan

harus disesuaikan dengan

niat tersebut.

Makna

K. H. Hasyim Ashari berusaha mengingatkan kepada

para santri yang ikut berperang, bahwa apabila

seseorang ingin mengerjakan sesuatu hal hendaknya

disesuaikan dengan niat dari perbuatan yang akan

dilakukan tersebut. Tujuan perkataan K. H. Hasyim

Ashari adalah mengingatkan kepada para santri untuk

selalu meniatkan apa yang akan diperbuat demi

kebaikan. Niat sebagai awal dari sebuah perbuatan

yang akan dilaksanakan akan mempengaruhi hasil

yang didapatkan, niat sendiri menjadi hal yang

pertama dalam setiap ibadah dan perbuatan yang akan

dilakukan. Hal itupun juga berlaku dalam peperangan,

ketika seseorang ikut berperang untuk melawan

penjajahan demi tegaknya keadilan, maka Allah akan

membantu dan memberikan kemenangan. Disamping

itu, niat tersebut akan dinilai oleh Allah sebagai suatu

kebaikan dan akan mendapat pahala yang berlipat dari

Allah. Tetapi apabila niat dalam ikut berperang hanya

untuk sekedar mendapat harta atau pujian maka hanya

harta dan pujian tersebut yang didapatnya dan tidak

mendapat nilai pahala dimata Allah SWT.

(Dokumentasi Film Sang Kiai / Menit : 01:32:14-01:33:16 / Scene 88 )
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2. Semiotik Kultural

Semiotika kultural, yakni semiotika yang khusus menelaah sistem tanda

yang berlaku dalam kebudyaan masyarakat tertentu. Telah diketahui bahwa

masyarkat sebagai makhluk sosial memiliki sistem budaya tertentu yang telah

turun temurun dipertahankan dan dihormati.62

Dalam analisis semiotik kultural ini terdapat adegan-adegan yang

mengandung materi pesan-pesan dakwah dalam bentuk pesan noverbal, seperti

pesan yang mengandung materi aqidah, syariah, dan akhlak. Namun, dalam

analisis semiotik kultural ini hanya terdapat pesan yang mengandung materi

akhlak dan syariah saja.

a. Pesan Syariah

Syariah menyangkut ibadah, kategori ibadah terbagi atas ibadah mahdha

yang merupakan ibadah yang sesuai perintah Allah yang bersumber dari Al-

Qur’an dan Hadist,  seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian ibadah

ghaira mahdha, merupakan semua aspek kehidupan yang sesuai dengan ketentuan

Allah SWT, seperti qurban, pernikahan, dan lain sebagainya Bentuk pesan

dakwah bidang syariah dalam semiotika ini hanya berupa pesan verbal :

1. Pernikahan

Pesan dakwah bidang syariah, terdapat pada gambar 1.8. Terdapat pada

adeganpernikahan Harun dan Sari, yang digelar dengan acara yang sangat

sederhana. Harun yang tampil rapi dengan menggunakan peci hitam dan baju

kemeja putih, mengucapkan Ijab Kabul menggunakan bahasa arab, sebagai bagian

62Burhan Bungin, loc.cit., hlm. 170
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dari prosesi pernikahan. Pernikahan tersebut disaksikan secara langsung oleh K.H

Hasyim Ashari dan semua santri dipesantren Tebu Ireng.

Tabel 5.6

Visual Penanda Pertanda

Ijab kabul yang Harun

lakukan sebagai bagian dari

prosesi pernikahan, ijab

kabul yang dilakukan

dengan menjabat tangan

orangtua Sari.

Menegaskan bahwa  sahnya

Harun sebagai suami dan

siapnya Harun menjadi

imam bagi Sari dalam

berkeluarga.

Makna

Harun menunjukan bagaimana kecintaanya kepada

Sari dengan menikahi Sari dihadapan orangtua Sari,

saudara, dan teman-teman mereka sebagai bukti

keseriusan Harun dalam mencintai Sari. Pernikahan

tersebut menjadi bukti kesiapan dirinya dalam

mengambil tanggung jawab sebagai seorang imam dan

pemimpin bagi Sari dalam berkeluarga dan berumah

tangga. Pernikahan Harun dan Sari ingin menunjukan

apabila seorang laki-laki benar-benar mencintai

seorang wanita dan merasa telah mampu untuk

menikah baik secara mental atau materi, maka

segeralah menikah sebagai bukti keseriusan cinta dan

sebagai salah satu sarana dalam menghindari diri dari

perbuatan zinah yang sangat dibenci Allah. Dengan

pernikahan yang Harun dan Sari laksanakan, maka

mereka berdua telah mencontohkan salah satu bentuk
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ibadah sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW

kepada para umatnya yang bertujuan untuk terhindar

dari perbuatan zinah yang dilarang Allah. Selain itu,

pernikahan Harun memiliki manfaat bagi keduanya

untuk memperoleh keturunan, memperoleh kebahagian

dan ketenangan dalam diri, dan membina rasa saling

mengasihi dan menyayangi.

(Dokumentasi Film Sang Kiai / Menit : 00:51:01-00:51:27 / Scene 38)

b. Pesan Akhlak

Akhlak merupakan perilaku atau sifat-sifat terpuji, seperti rasa

persaudaraan, saling tolong-menolong, akhlak terhadap teman/sahabat, akhlak

terhadap guru, akhlak terhadap orang yang lebih muda dan lebih tua, akhlak suami

istri dan sifat-sifat terpuji lainnya. Pesan dakwah dalam bidang akhlak dalam

semiotika ini hanya berupa pesan verbal :

1. Menghormati Orang Yang Lebih Tua/Orangtua.

Pesan dakwah bidang akhlak, terdapat pada scene 90. Dalam adegan,

sewaktu  para santri yang tergabung dalam barisan Hizbullah berserta para

pejuang lain  akan berangkat ke Surabaya untuk berperang menghadapi sekutu.

Para santri berserta para pejuang lain yang bersenjatakan perlengkapan perang

yang sederhana, meminta izin dan memohon do’a restu kepada K.H Hasyim

Ashari, dengan mencium tangan K.H Hasyim Ashari.
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Tabel 5.7

Visual Penanda Pertanda

Ketika para santri yang

mencium tangan K. H.

Hasyim Ashari dan

memohon do’a

Para santri menegaskan rasa

hormat kepada K. H.

Hasyim Ashari bukan hanya

sebagai guru tetapi sudah

seperti orangtua sendiri

Makna

Para Santri yang ikut berperang melawan sekutu

menunjukan bagaimana sikap dan perilaku seseorang

yang lebih muda terhadap orang yang lebih tua, yang

salah satu caranya ditunjukkan dengan cara mencium

tangan K. H. Hasyim Ashari sebagai sarana dalam

memohon do’a dan meminta izin, ketika mereka akan

berangkat berperang. Selain itu sebagai bukti

penghormatan kepada K. H. Hasyim Ashari, para

santri menunjukan bagaimana seorang K. H. Hasyim

Ashari sangat dihormati dan disayangi oleh para santri,

terlebih K. H. Hasyim Ashari sudah seperti orangtua

bagi para santri yang harus terpisah dari orangtuanya.

Sikap K. H. Hasyim Ashari yang rendah hati, suka

menolong, dan ramah, menjadikan K. H. Hasyim

Ashari sangat dihormati, dan disegani oleh setiap

orang yang mengenal dirinya. Selain itu, K. H. Hasyim

Ashari merupakan salah satu tokoh ulama besar yang

memiliki banyak pengikut di tanah Jawa, sehingga

banyak orang yang menghormati sosok K. H. Hasyim

Ashari. Sesuai dengan ajaran Islam dalam bersikap dan

berperilaku terhadap orang yang lebih tua, didalam

budaya Indonesia menghormati orangtua atau orang
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yang lebih tua dengan mencium tangan, dilakukan

sebagai penghargaan dan simbol meminta do’a dan

izin agar diberi kemudahaan dalam setiap perbuatan

baik yang akan dilakukan.

(Dokumentasi Film Sang Kiai / Menit : 01:35:08-01:35:35 / Scene  90)

2. Budaya Berpakaian

Pesan dakwah bidang akhlak, terdapat pada scene 37. Ketika Sari

berserta teman-temannya yang duduk dilantai beralaskan tikar, bercerita sambil

menantikan selesainya prosesi ijab kabul yang dilakukan oleh Harun diruangan

yang berbeda. Sari dan teman-temanya memakai pakaian yang menutup aurat,

dengan menggunakan baju yang tidak ketat, memakai  kain panjang khas jawa,

dan menggunakan kerudung.

Tabel 5.8

Visual Penanda Pertanda

Sari bersama teman-

temanya memakai pakaian

yang sederhana, tidak ketat

dan menggunakan

kerudung.

Sari dan teman-temannya

menunjukan bagaimana

seorang muslimah

berpakaian

Makna

Sari dan teman-temannya menunjukan bagaimana

akhlak seorang muslim terutama muslimah dalam

berpakaian sesuai dengan yang diajarkan dan

dianjurkan oleh agama Islam. Islam menganjurkan
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setiap muslim baik muslim laki-laki ataupun

perempuan untuk memakai pakaian yang menutup

aurat, dengan berpakaian yang sopan, tidak

membentuk lekuk tubuh, sederhana, dan tidak

mencolok serta memakai kerudung bagi muslim

perempuan. Dalam masalah berpakaian muslim

perempuan lebih diperhatikan, karena perempuan

memiliki aurat yang lebih banyak dibanding laki-laki,

yang mana aurat perempuan hampir seluruh tubuh

kecuali telapak tangan dan muka. Dengan pakaian

yang digunakan Sari dan teman-temannya, mereka

mengajarkan bagaimana pakaian yang layak dan  harus

digunakan oleh para muslimah agar sesuai dengan

ajaran Islam. Sebagaimana cara yang islam ajarkan

kepada umatnya dalam berpakaian, pakaian yang

digunakan oleh seorang muslim khususnya bagi

seorang muslimah memiliki suatu kebaikan yang

bermanfaat bagi umatnya, antara lain menghindari diri

dari fitnah orang, menghindari diri dari penilain buruk

orang, dan melindungi diri dari orang yang ingin

berbuat jahat karena tergoda oleh pakaian yang

mengumbar aurat.

(Dokumentasi Film Sang Kiai / Menit : 00:50:11-00:50:28 / Scene  37 )

3. Semiotik Sosial

Semiotik sosial, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang

dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata
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maupun lambang berwujud kata dalam satuan yang disebut kalimat. Dengan kata

lain semiotika sosial menelaah sistem tanda yang terdapat dalam bahasa.63

Dalam analisis semiotik sosial ini terdapat adegan-adegan yang

mengandung materi dakwah dalam bentuk pesan verbal, seperti pesan yang

mengandung materi aqidah, syariah, dan akhlak. Namun, dalam analisis semiotik

sosial ini hanya terdapat pesan dakwah yang mengandung materi akhlak saja.

a. Pesan Akhlak

Akhlak merupakan perilaku atau sifat-sifat terpuji, seperti rasa

persaudaraan, saling tolong-menolong, akhlak terhadap teman/sahabat, akhlak

terhadap guru, akhlak terhadap orang yang lebih muda dan lebih tua, akhlak suami

istri dan sifat-sifat terpuji lainnya. Pesan dakwah dalam bidang akhlak dalam

semiotika ini hanya berupa pesan verbal :

1. Mengucapkan Salam Ketika Bertemu Dengan Saudara Sesama Muslim

Pesan dakwah bidang akhlak, terdapat, pada scene 4. Ketika K.H.

Hasyim Ahsari yang ditemani Harun pergi kepasar untuk membeli suatu barang

keperluan. Kemudian K.H. Hasyim Ahsari memasuki sebuah toko kain dan

mengucapkan salam kepada pedagang di toko, sembari menuju kearah pedagang

toko untuk menyalami tangan pedagang tersebut.

63Burhan Bungin, loc.cit., hlm. 170
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Tabel 5.9

Visual Penanda Pertanda

Salam yang diucapkan K.H.

Hasyim Ashari kepada

penjaga toko,ketika

memasuki sebuah toko kain

yang berada di pasar.

Menunjukan bagaimana

seorang muslim apabila

bertemu dengan saudaranya

sesama muslim harusnya

memberikan  salam.

Makna

K. H. Hasyim Ashari menunjukan bagaimana

seharusnya seorang muslim apabila bertemu saudara

sesama muslim hendaklah saling memberi dan

menjawab salam, yang bertujuan untuk mempererat

tali silaturahmi dan persaudaraan diantara sesama

muslim. Salam yang diucapkan oleh seorang muslim

kepada saudara muslimnya, mengandung sebuah do’a

yang dimohonkan kepada Allah agar saudara sesama

muslim tersebut mendapat rahmat dan keselamatan

dari Allah SWT. Salam yang K. H. Hasyim Ashari

ucapkan juga menunjukan bahwa K. H. Hasyim Ashari

merupakan sosok yang pandai bergaul dan rendah hati.

Pentingnya mengucapkan salam dalam Islam memiliki

landasan yang kuat, di dalam sebuah hadits, Rasulullah

pernah bersabda ketika seorang muslim mengucapkan

salam kepada saudaranya maka ditinggikan derajat

orang tersebut dihadapan Allah. Hadits tersebut

menegaskan bahwa salam bermanfaat besar bagi yang

mengucapkannya. Selain itu, mengucapkan dan

menjawab salam merupakan dari hak dan kewajiban

seorang muslim.

(Dokumentasi Film Sang Kiai / Menit  : 00:03:03-00:03:05 / Scene 4)
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2. Tolong Menolong

Pesan dakwah bidang akhlak, terdapat pada scene 2. Ketika dibukanya

pendaftaran santri baru di Pesantren Tebu Ireng, para orangtua bersama anaknya

mengantri untuk mendaftarkan anaknya belajar dipesantren, mereka membawa

berbagai jenis hasil bumi, seperti jagung, padi dll sebagai bayaran untuk belajar

dipesantren, dari sekian banyak pendaftar terdapat salah satu calon santri yang

berasal dari kalangan tidak mampu, sambil membawa sebuah buntalan dibahunya.

Dengan segan orangtua calon santri tersebut berkata kepada Khamid bahwa

mereka tidak mempunyai hasil bumi untuk nyantri disini. Khamid berkata tidak

bisa. Kemudian datanglah K.H. Hasyim Ashari dan berkataWallahu Khairurozikin

Allah itu sebaik-baiknya Maha Pemberi Rezeki, anak bapak diterima sebagai

santri disini.

Tabel 5.10

Visual Penanda Pertanda

Perkataan K. H. Hasyim

Ashari kepada panita

pendaftaran dan calon santri

baru tentang bahwa Allah

Maha Pemberi Rezeki, dan

menerima santri tersebut

untuk belajar dipesantren

tanpa biaya.

Menunjukkan bagaimana

dia mempersilahkan siapa

saja yang ingin belajar

dipesantren dan tidak

mempermasalahkan

masalah biaya, karena dia

yakin Allah  akan

memberikan rezeki.

Makna

K. H. Hasyim Ashari menunujukan bagaimana

kepeduliaanya terhadap sesama, terlebih

kepeduliaanya tersebut untuk bidang pendidikan yang

mana tanpa memikirkan biaya, dia mempersilahkan
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seorang anak yang kurang mampu untuk belajar

dipesantren yang dikelolanya. Kepedulian yang K. H.

Hasyim Ashari tunjukan merupakan sebuah contoh

bagaimana sikap seorang muslim terhadap saudara

yang membutuhkan bantuan. Dia tidak memperdulikan

biaya untuk para santri yang ingin belajar

dipesantrennya. Dengan sikap yang tunjukannya,  K.

H. Hasyim Ashari mengingatkan dan mengajak orang-

orang agar saling tolong-menolong, terutama kepada

orang-orang yang kurang mampu. K. H. Hasyim

Ashari juga mengingatkan bahwa sebagai seorang

muslim yang beriman kepada Allah, tidak perlu takut

akan kekurangan rezeki, karena Allah Maha Pemberi

Rezeki. Selain itu, dengan pertolongan yang lakukan

terhadap calon santri tersebut, menandakan K. H.

Hasyim Ashari, merupakan seorang yang rendah hati,

dan suka menolong,

(Dokumentasi Film Sang Kiai / Menit : 00:00:50-00:01:10/ Scene ke-2)

4. Semiotik Analitik

Semiotik Analitikk, yakni semiotik yang menganalisis sistem tanda.

Peirce menyatakan bahwa semiotik berobjekan tanda dan menganalisisnya

menjadi ide, objek, makna. Ide dapat diakatakan sebagai lambang, sedangkan

makna adalah beban yang terdapat dalam  lambang  yang  mengacu kepada objek

tertentu.64

Dalam analisis semiotik analitik ini terdapat adegan-adegan yang

mengandung materi pesan-pesan dakwah dalam bentuk pesan nonverbal, seperti

pesan yang mengandung materi syariah, dan akhlak.

64Burhan Bungin, op.cit., hlm. 169



65

a. Pesan Syariah

Syariah menyangkut ibadah, kategori ibadah terbagi atas ibadah mahdha

yang merupakan ibadah yang sesuai perintah Allah yang bersumber dari Al-

Qur’an dan Hadist,  seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian ibadah

ghaira mahdha, merupakan semua aspek kehidupan yang sesuai dengan ketentuan

Allah SWT, seperti qurban, dan pernikahan. Bentuk pesan dakwah bidang syariah

dalam semiotika ini hanya berupa pesan nonverbal :

1. Berwudhu

Pesan dakwah bidang syariah, terdapat pada scene 91. Terdapat dalam

adegan, sewaktu K.H. Hasyim Ahsari berwudhu untuk melaksanakan sholat

dhuha guna mendo’akan para santri yang berperang, agar diberi perlindungan dan

keselamatan oleh Allah. K.H. Hasyim Ahsari memulai berwudhu, dengan

mengawali membasuh tangan serta sela-sela jari, berkumur, membasuh hidung,

kemudian membasuh tangan sampai siku dan terkahir membasuh kaki.

Tabel 5.11

Visual Penanda Pertanda

K. H. Hasyim Ashari

berwudhu dengan memulai

membasuh tangan dan sela-

sela jari.

K. H. Hasyim Ashari

melakukan wudhu

menunjukan bahwa dia

akan  melaksanakan sholat.
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Makna

K. H. Hasyim Ashari menunjukan bagaimana ketika

seseorang akan melakukan ibadah, khususnya ibadah

sholat haruslah melakukan wudhu sebagai bentuk

pembersihan diri dari kotoran yang melekat dianggota

tubuh. Wudhu sendiri menjadi salah satu bagian dari

thaharah atau bersuci yang diajarkan Islam kepada

umatnya. Hasyim Ashari juga menunjukan bagaimana

cara berwudhu yang baik dengan mengawali

membasuh sela-sela jari, kemudian berkumur, lalu

membasuh hidung, dilanjutkan dengan membasuh

muka dan tangan hingga siku, kemudian rambut dan

telingga, dan terkahir sampai membasuh kaki yang

dilakukan secara teratur dan tertib. Dengan melakukan

wudhu secara tertib, menegaskan bahwa wudhu

menjadi bagian  penting sebelum seorang muslim

melakukan ibadah sholat. Karena apabila ingin

menghadap Allah, haruslah membersihkan anggota

tubuh sebaik-baiknya.

(Dokumentasi Film Sang Kiai / Menit : 01:35:39-01:36:20 / Scene 91 )

2. Sholat Berjemaah

Pesan dakwah bidang syariah, terdapat pada scene 63. Pada adegan

ketika K. H. Hasyim Ashari mengikuti sholat berjemaah dimesjid bersama putera,

menantu, dan para santri didikannya. Pada waktu itu K. H. Hasyim Ashari sedang

mengalami sakit yang cukup berat, dikarenakan usianya yang semakin tua.

Dengan tubuh yang bergetar menahan sakit yang dideritanya, K. H. Hasyim

Ashari tetap khusyuk mengikuti sholat berjemaah yang diimami oleh salah

seorang puteranya.
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Tabel 5.12

Visual Penanda Pertanda

Ketika K. H. Hasyim Ashari

melaksanakan sholat

berjemaah.

K. H. Hasyim Ashari

menunjukan betapa sholat

sangat penting, walaupun

dengan keadaan yang

sedang sakit. K.H. Hasyim

Ashari tetap menjalankan

sholat berjemaah.

Makna

K. H. Hasyim menunjukan bagaimana seorang yang

benar-benar beriman kepada Allah akan senatiasa ikut

melaksanakan sholat sebagai salah satu rukun Islam

yang sangat penting bagi setiap muslim, terutama

sholat berjemaah. Walaupun dengan kondisi sakit

yang sedang dialami, K. H. Hasyim Ashari tidak

meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim

yang taat akan perintah Allah dengan tetap

melaksanakan sholat berjemaah dimesjid. K. H.

Hasyim menunjukan contoh bagaimana  seseorang

yang beriman kepada Allah akan selalu melaksanakan

segala perintah Allah apapun kondisi yang sedang

dialami sebagai salah satu bentuk pengabdian, rasa

syukur, dan meminta pertolongan kepada Allah.

Agama Islam sangat menganjurkan sholat berjemaah

kepada umatnya karena sholat berjemaah memiliki

keutamaan yang lebih baik daripaada sholat sendiri,

selain mendapatkan pahala yang lebih baik. Sholat
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berjemaah mengandung banyak kebaikan bagi setiap

orang yang melaksanakannya, seperti meninggikan

derajat dimata Allah, mendapat pahala yang berlipat

ganda, sebagai sarana turunya rahmat Allah, dan

menghilangkan derajat sosial yang terjadi diantara

masyarakat karena semua makhluk sama dimata Allah

kecuali ketaqwaan yang membedakannya.

(Dokumentasi Film Sang Kiai / Menit : 01:11:03-01:11:24 / Scene 63)

3. Berbagi Terhadap Sesama

Pesan dakwah bidang akhlak, terdapat pada scene 40. Terdapat pada

adegan ketika seorang pria yang akan berangkat kemesjid,  menemui  dua orang

pengemis wanita didepan mesjid, sambil berlalu menuju mesjid pria tersebut

menyumpangkan uangnya kepada salah satu pengemis tersebut.

Tabel 5.13

Visual Penanda Pertanda

Ketika seorang laki-laki

yang menyumbangkan

uangnya kepada seorang

pengemis wanita.

Sedekah yang dilakukan

laki-laki tersebut

menunjukan kepedulian dan

kerendahan hatinyanya

Makna

Dengan mensedekahkan sebagian hartanya kepada

pengemis itu, pria tersebut menunjukan bagaimana

kepeduliannya terhadap sesama dan kerendahan

hatinya, walaupun dengan penampilannya yang

sederhana, dia tidak lupa bersyukur kepada Allah.

Sedekah tersebut menunjukan siapa saja bisa

bersedekah, terutama kepada orang-orang yang

membutuhkan. Sedekah merupakan salah satu dari
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ibadah sunnah yang dianjurkan dalam ajaran Islam

kepada umatnya yang bertujuan untuk selalu

bersyukur atas segala nikmat atau rezeki yang telah

Allah berikan, dengan sedekah umat Islam diajarkan

untuk selalu mengingat Allah, rendah hati, tidak

sombong, dan peduli terhadap sesama. Karena segala

yang dimiliki oleh manusia adalah pemberian Allah

yang akan dipertanggungjawabkan, sedekah memiliki

banyak manfaat seperti mendapat naungan dihari

akhir, melapangkan rezeki, menolong dari siksa kubur,

menolak bala, dan menolong dari siksa api neraka.

(Dokumentasi Film Sang Kiai /  Menit : 00:55:57-00:56:00 / Scene 40)

B. PEMBAHASAN

Data dari hasil analisis  dan dokumentasi di atas dianalisis untuk

menjawab rumusan masalah yang telah diajukan yakni Pesan Dakwah Dalam

Film Sang Kiai (Analisis Semiotika). Peneliti mencoba menganalisis pesan

dakwah yang terdapat dalam film Sang Kiai. Film Sang Kiai terdiri dari 110 scene

dengan durasi lebih kurang 120 menit. Film Sang Kiai sendiri merupakan film

yang bertema drama kolosal, menceritakan perjuangan K.H. Hasyim Asyari

bersama para santri didikannya di Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur.

Berdasarkan analisis penulis, di dalam film Sang Kiai terdapat dialog dan

gambar yang mengandung unsur-unsur pesan dakwah, seperti pesan aqidah, pesan

syariah dan pesan akhlak, yang masing-masing pesan dakwah tersebut terbagi

didalam empat jenis semiotik yang peneliti tentukan, untuk kemudian diteliti

menggunakan teori Ferdinand tentang Penanda dan Pertanda dari sebuah Tanda
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sehingga menghasilkan Makna, baik tanda bahasa atau tanda gambar. Film Sang

Kiai membentuk pesan dakwah antara lain sebagai berikut :

1. Semiotik Struktural

Semiotik Struktural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda

yang dimanfaatkan melalui struktur bahasa.65 Dalam analisis semiotik struktural

ini terdapat dialog yang mengandung materi pesan-pesan dakwah, seperti pesan

yang mengandung materi aqidah, dan syariah. Kemudian peneliti menganalisis

bahasa dari dialog yang berasal dari percakapan para pemain dalam film Sang

Kiai.

a. Pesan Aqidah

Pesan akidah merupakan pesan dakwah yang menyangkut keimanan

kepada Allah Swt, para malaikat, kitab-kitab yang diwahyukan kepada para rasul,

adanya hari kiamat dan adanya qadha’ dan qadar. Bentuk pesan dakwah bidang

aqidah dalam semiotika ini hanya berupa pesan verbal.

1. Aqidah Tidak Bisa Dikompromikan

Dari Tabel 5.1 yang telah peneliti uraikan di atas,selanjutnya dinalisis

dengan menggunakan teori Ferdinand Saussure tentang Penanda dan Pertanda dari

sebuah Tanda sehingga menghasilkan Makna. Perkataan K. H. Hasyim Ashari

mengenai aqidah tidak bisa dikompromikan merupakan Penanda yang memiliki

bentuk fisik berupa perkataan. Pertanda yang dihasilkan dari perkataan tersebut,

menegaskan bahwa hal-hal yang berkaiatan dengan aqidah  tidak ada kata

kompromi atau tawar-menawar.

65Burhan Bungin, loc.cit., hlm. 170



71

Makna yang dihasilkan dari perkataan tersebut  mengungkapkan pesan

yang K. H. Hasyim Ashari sampaikan kepada anak dan menantunya tentang

aqidah tidak bisa dikompromikan, dikarenakan penjajahan Jepang yang mulai

mengganggu aqidah masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam,

dengan memaksa masyarakat Indonesia melakukan sikerei atau menyembah dewa

matahari. Bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, menyembah selain

Allah adalah perbuatan syirik yang merusak aqidah. Hal itu kemudian dipertegas

K.H. Hasyim Ashari dengan meletakkan jari telunjuk di atas meja sebagai

penekanan bahwa masalah aqidah bukan persoalan yang bisa ditawar-menawar

oleh siapapun, dengan perkataan dan ditambah dengan penegasan oleh jari

telunjuk tersebut, K. H. Hasyim Ashari menegaskan bahwa urusan aqidah adalah

urusan yang menyangkut kepercayaan seorang manusia kepada Allah. Ketika

seorang muslim mengerjakan sholat semata-mata hanya karena Allah SWT, bukan

paksaan dari orang yang beragama lain untuk menyembah apa yang mereka

sembah. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Kafirun ayat 6

yang berbunyi Lakum Dinukum Waliyadin yang artinya Untukmu Agamamu dan

Untukku Agamaku. Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa masalah aqidah, adalah

masalah yang tidak bisa ditawar-menawar oleh siapapun.

2. Mempertegas Pendirian dan Keimanan

Penyajian data yang telah peneliti uraikan pada Tabel 5.2, selanjutnya

dinalisis dengan menggunakan teori Ferdinand Saussure tentang Penanda dan

Pertanda dari sebuah Tanda sehingga menghasilkan Makna. Perkataan K. H.

Hasyim Ashari tentang ketidakterlibatan dia dengan peristiwa cukir dan tidak z
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b. Pesan Syariah

Syariah menyangkut ibadah, kategori ibadah terbagi atas ibadah mahdha

yang merupakan ibadah yang sesuai perintah Allah yang bersumber dari Al-

Qur’an dan Hadist,  seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian ibadah

ghaira mahdha, merupakan semua aspek kehidupan yang sesuai dengan ketentuan

Allah SWT, seperti qurban, pernikahan, dan lain sebagainya. Bentuk pesan

dakwah bidang syariah dalam semiotika ini hanya berupa pesan verbal :

1. Kumandang Azan Mengugurkan Kegiatan Yang Sedang Dikerjakan.

Dari uaraian Tabel 5.3di atas, selanjutnya dinalisis dengan menggunakan

teori Ferdinand Saussure tentang Penanda dan Pertanda dari sebuah Tanda

sehingga menghasilkan Makna. Perkataan K. H. Hasyim Ashari mengenai seorang

muslim apabila mendengar suara azan akan terketuk hatinya dan suara azan

mengugurkan segala aktivitas merupakan bentuk dari suatu Penanda. Sedangkan

Pertanda yang dihasilkan dari perkataan tersebut menegaskan apabila suara

kumandang azan mulai terdengar  maka gugurlah semua kegiatan yang sedang

dilakukan.

Makna yang dihasilkan penanda dan pertanda dari perkataan tersebut

ialah K. H. Hasyim Ashari mencoba mengungkapkan bahwa seorang muslim yang

beriman kepada Allah akan terketuk hatinya ketika suara azan berkumandang dan

meninggalkan segala aktivitas yang sedang dilakukan untuk segera mendatangi

panggilan Allah dengan mengerjakan sholat, yang sebelumnya dipertegas dengan

bangkitnya K. H. Hasyim Ashari dari tempat duduk untuk segera melaksanakan

sholat begitu suara azan terdengar. Walaupun dia dalam keadaan sedang
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diintrogasi, K. H. Hasyim Ashari tetap beranjak pergi untuk melaksanakan sholat.

Dengan perkataan dan gerakan tubuh yang dilakukan K. H. Hasyim Ashari

tersebut menegaskan bahwa suara azan adalah suara yang ditujukan untuk

memanggil dan mengingatkan manusia untuk segera menghadap Allah SWT,

untuk itu panggilan tersebut wajib untuk segera ditunaikan. Dengan bangkitnya K.

H. Hasyim Ashari dari tempat duduknya, menunjukan bagaimana seorang muslim

bertindak ketika mendengar suara azan.

Mempertegas Keimanan dan pendirian terdapat pada firman Allah SWT

dalam Al-Qur’an Surat al-Anfal ayat 2 yang artinya“Sesungguhnya orang-orang

yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah bergetarlah hati

mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah

keimanannya dan mereka mempercayakan dirinya kepada Tuhannya

mereka”.(Qs.al-Anfal : 2)66.

2. Puasa Sebagai Sarana Menahan Hawa Nafsu

Dari penyajian data pada Tabel 5.4, selanjutnyadinalisis dengan

menggunakan teori Ferdinand Saussure tentang Penanda dan Pertanda dari sebuah

Tanda sehingga menghasilkan Makna. Perkataan Khamid kepada harun tentang

kalau belum mampu menikah puasa menahan hawa nafsu merupakan sebuah

Penanda. Yang kemudian menghasilkan Pertanda bahwa Khamid ingin

menyampaikan apabila seorang yang telah memasuki akhil baligh tetapi belum

mampu untuk menikah maka berpuasalah untuk menahan hawa nafsu.

66Hamidy Zainuddin., op.cit., hlm. 247
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Makna yang terkandung dari perkataan tersebut adalah Khamid

mengingatkan temannya Harun bahwa apabila seorang laki-laki dewasa yang

belum mampu untuk menikah maka berpuasalah sebagai salah satu sarana untuk

mengendalikan hawa nafsu agar terhindar dari perbuatan zinah. Khamid ingin

menyampaikan bahwa puasa menjadi sarana dalam melatih diri agar dapat

bersabar dan bisa mengendalikan diri serta hawa nafsu. Puasa bukan sekedar

ibadah kepada Allah, tetapi puasa juga menjadi sarana bagi seorang muslim untuk

melatih diri dalam mengendalikan amarah dan hawa nafsu yang terdapat dalam

diri agar bisa menjadi manusia yang lebih bijak dalam bersikap, puasa juga

bermanfaat bagi kesehatan yang mana dengan puasa sistem pencernaan dalam

tubuh diistirahatkan dari segala proses pencernaan makanan dan minuman.

Ketika seorang laki-laki dewasa yang belum mampu untuk nikah, puasalah yang

menjadi salah satu sarana untuk mengendalikan diri dan hawa nafsu agar terhindar

dari perbuatan yang dimurkai Allah. Puasa dalam ajaran Islam bukan hanya

sekedar ibadah tetapi memiliki suatu pembelajaran agar manusia bisa melatih

mengendalikan hawa nafsunya sehingga menghasilkan sifat sabar dalam jiwa

orang yang melakukannya. Puasa sendiri merupakan salah satu bagian dari rukun

Islam, yang wajib dikerjakan seorang muslim.

Puasa sebagai sarana dalam menahan hawa nafsu, sebagaimana sabda

Rasulullah SAW "Wahai para pemuda, apabila siapa diantara kalian yang telah

memiliki ba'ah (kemampuan) maka menikahlah, kerena menikah itu menjaga
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pandangan dan kemaluan. Bagi yang belum mampu maka puasalah, karena puasa

itu sebagai pelindung." (H.R Muttafaqun 'alaih)67.

3. Perbuatan Tergantung Niat

Dari penyajian data pada Tabel 5.5, selanjutnya dinalisis dengan

menggunakan teori Ferdinand Saussure tentang Penanda dan Pertanda dari sebuah

Tanda sehingga menghasilkan Makna. Perkataan K. H. Hasyim Ashari kepada

para sanatri yang akan berperang tentang perbuatan tergantung niat merupakan

sebuah Penanda berupa perkataan. Yang menghasilkan suatau Pertanda yang

menegaskan bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim harus

memiliki niat.

Makna yang dihasilkan dari perkataan tersebut adalah K. H. Hasyim

Ashari berusaha mengingatkan kepada para santri yang ikut berperang, bahwa

apabila seseorang ingin mengerjakan sesuatu hal hendaknya disesuaikan dengan

niat dari perbuatan yang akan dilakukan tersebut. Tujuan perkataan K. H. Hasyim

Ashari adalah mengingatkan kepada para santri untuk selalu meniatkan apa yang

akan diperbuat demi kebaikan. Niat sebagai awal dari sebuah perbuatan yang akan

dilaksanakan akan mempengaruhi hasil yang didapatkan, niat sendiri menjadi hal

yang pertama dalam setiap ibadah dan perbuatan yang akan dilakukan. Hal itupun

juga berlaku dalam peperangan, ketika seseorang ikut berperang untuk melawan

penjajahan demi tegaknya keadilan, maka Allah akan membantu dan memberikan

kemenangan. Disamping itu, niat tersebut akan dinilai oleh Allah sebagai suatu

kebaikan dan akan mendapat pahala yang berlipat dari Allah. Tetapi apabila niat

67Narshifa,http://narshifaa.blogspot.co.id/2013/07/menahan-gejolak-nafsu-dengan-
puasa_10.html, diakses 20 Desember 2015, pukul 19:45.
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dalam ikut berperang hanya untuk sekedar mendapat harta atau pujian maka hanya

harta dan pujian tersebut yang didapatnya dan tidak mendapat nilai pahala dimata

Allah SWT.

Segala perbuatan yang dilakukan manusia dinilai oleh Allah berdasarkan

niatnya. Jika seorang manusia berniat baik, maka Allah akan mencatatnya sebagai

kebaikan dan akan mendapatkan pahala, tetapi apabila manusia berniat buruk,

maka Allah akan mencatat niat tersebut ketika perbuatan buruk itu dilakukan. Hal

ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw. yang berbunyi Innamal A'malu Binniyat

yang artinya semua amal perbuatan tergantung pada niatnya.68

2. Semiotik Kultural

Semiotika kultural, yakni semiotika yang khusus menelaah sistem tanda

yang berlaku dalam kebudyaan masyarakat tertentu.69. Dalam analisis semiotik

kultural ini terdapat adegan-adegan yang mengandung materi pesan dakwah

dalam bentuk pesan noverbal, seperti pesan yang mengandung materi aqidah,

syariah, dan akhlak. Namun, dalam analisis semiotik kultural ini hanya terdapat

pesan yang mengandung materi akhlak dan syariah saja. Kemudian peneliti

menganalisis adegan-adegan tersebut dengan memperhatikan bahasa tubuh yang

dilakukan para pemeran.

a. Pesan Syariah

Syariah menyangkut ibadah, kategori ibadah terbagi atas ibadah mahdha

yang merupakan ibadah yang sesuai perintah Allah yang bersumber dari Al-

68Muslim,http://muslim.or.id/21418-penjelasan-hadits-innamal-amalu-binniyat-1.html,
diakses 20 Desember 2015, pukul 20:00

69Burhan Bungin, loc.cit., hlm. 170
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Qur’an dan Hadist,  seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian ibadah

ghaira mahdha, merupakan semua aspek kehidupan yang sesuai dengan ketentuan

Allah SWT, seperti qurban, pernikahan, dan lain sebagainya Bentuk pesan

dakwah bidang syariah dalam semiotika ini hanya berupa pesan verbal :

1. Pernikahan

Dari penyajian data pada Tabel 5.6, selanjutnya dinalisis dengan

menggunakan teori Ferdinand Saussure tentang Penanda dan Pertanda dari sebuah

Tanda sehingga menghasilkan Makna. Ijab kabul yang Harun lakukan sebagai

bagian dari prosesi pernikahan merupakan sebuah Penada. Ijab kabul merupakan

sebuah Pertanda yang menegaskan sahnya Harun sebagai suami Sari.

Makna yang dihasilkan dari adegan tersebut Harun menunjukan

bagaimana kecintaanya kepada Sari dengan menikahi Sari dihadapan orangtua

Sari, saudara, dan teman-teman mereka sebagai bukti keseriusan Harun dalam

mencintai Sari. Pernikahan tersebut menjadi bukti kesiapan dirinya dalam

mengambil tanggung jawab sebagai seorang imam dan pemimpin bagi Sari dalam

berkeluarga dan berumah tangga. Pernikahan Harun dan Sari ingin menunjukan

apabila seorang laki-laki benar-benar mencintai seorang wanita dan merasa telah

mampu untuk menikah baik secara mental atau materi, maka segeralah menikah

sebagai bukti keseriusan cinta dan sebagai salah satu sarana dalam menghindari

diri dari perbuatan zinah yang sangat dibenci Allah. Dengan pernikahan yang

Harun dan Sari laksanakan, maka mereka berdua telah mencontohkan salah satu

bentuk ibadah sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW kepada para umatnya

yang bertujuan untuk terhindar dari perbuatan zinah yang dilarang Allah. Selain
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itu, pernikahan Harun memiliki manfaat bagi keduanya untuk memperoleh

keturunan, memperoleh kebahagian dan ketenangan dalam diri, dan membina rasa

saling mengasihi dan menyayangi.

Pernikahan  menjadi  suatu bukti kekuasaan  Allah atas umat-Nya, yang

mana Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar saling mengenal dan

berkasih sayang. Mengenai pernikahan terdapat dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum

ayat 21, yang artinya “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rum : 21)70

b. Pesan Akhlak

Akhlak merupakan perilaku atau sifat-sifat terpuji, seperti rasa

persaudaraan, saling tolong-menolong, akhlak terhadap teman/sahabat, teman

sebaya, akhlak terhadap guru, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Pesan dakwah dalam

bidang akhlak dalam semiotika ini hanya berupa pesan verbal :

1. Menghormati Orang Yang Lebih Tua/Orangtua.

Selanjutnya Tabel 5.7, dinalisis dengan menggunakan teori Ferdinand

Saussure tentang Penanda dan Pertanda dari sebuah Tanda sehingga menghasilkan

Makna. Para santri yang mencium tangan K. H. Hasyim Ashari, untuk meminta

do’a dan sebagai bentuk penghormatan para santri merupakan sebuah Penanda

70Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 31
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berupa pesan nonverbal. Para santri yang mencium tangan K. H. Hasyim Ashari

menegaskan rasa hormat yang dilakukan para santri.

Makna yang dihasilkan dari Penanda dan Pertanda berupa bahasa tubuh

para santri menunjukan bagaimana sikap dan perilaku seseorang yang lebih muda

terhadap orang yang lebih tua, yang salah satu caranya ditunjukkan dengan cara

mencium tangan K. H. Hasyim Ashari sebagai sarana dalam memohon do’a dan

meminta izin, ketika mereka akan berangkat berperang. Selain itu sebagai bukti

bahwa K. H. Hasyim Ashari sangat dihormati dan disayangi oleh para santri,

terlebih K. H. Hasyim Ashari sudah seperti orangtua bagi para santri yang harus

terpisah dari orangtuanya. Sikap K. H. Hasyim Ashari yang rendah hati, suka

menolong, dan ramah, menjadikan K. H. Hasyim Ashari sangat dihormati, dan

disegani oleh setiap orang yang mengenal dirinya. Terlebih K. H. Hasyim Ashari

merupakan salah satu tokoh ulama besar yang memiliki banyak pengikut di tanah

Jawa, sehingga banyak orang yang menghormati sosok K. H. Hasyim Ashari.

Sesuai dengan ajaran Islam dalam bersikap dan berperilaku terhadap orang yang

lebih tua, didalam budaya Indonesia menghormati orangtua atau orang yang lebih

tua dilakukan sebagai penghargaan dan simbol meminta do’a dan izin agar diberi

kemudahaan dalam setiap perbuatan baik yang akan dilakukan. Di dalam Islam,

menghormati orangtua atau orang yang lebih tua sangat dianjurkan Rasulullah

kepada umatnya. Dalam Islam sendiri menghormati orangtua atau orang yang

lebih tua dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya mencium tangan

atau memanggil dengan panggilan yang baik dan sopan.
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Terkait menghormati orang yang lebih tua atau orangtua terdapat dalam

sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang artinya “Sebagian dari tanda

memuliakan Allah adalah menghormati orang muslim yang sudah tua” (H.R. Abu

Dawud,).71

2. Budaya Berpakaian

Tabel 5.8 dalam penyajian data di atas. Selanjutnya, dinalisis dengan

menggunakan teori Ferdinand Saussure tentang Penanda dan Pertanda dari sebuah

Tanda sehingga menghasilkan Makna. Pakaian yang dikenakan Sari dan teman-

temannya merupakan sebuah Penanda. Sedangkan Pertanda yang dihasilkan

menunjukan bagaimana seorang muslimah dalam berpakaian yang diperlihatkan

oleh Sari dan teman-temannya dari cara mereka berpakaian.

Makna yang dihasilkan Penanda dan Pertanda tersebut adalah Sari dan

teman-temannya menunjukan bagaimana akhlak seorang muslim terutama

muslimah dalam berpakaian sesuai dengan yang diajarkan dan dianjurkan oleh

agama Islam. Islam menganjurkan setiap muslim baik muslim laki-laki ataupun

perempuan untuk memakai pakaian yang menutup aurat dengan berpakaian yang

sopan, tidak membentuk lekuk tubuh, sederhana, dan tidak mencolok serta

memakai kerudung bagi muslim perempuan. Dalam masalah berpakaian, muslim

perempuan lebih diperhatikan, karena perempuan memiliki aurat yang lebih

banyak dibanding laki-laki, yang mana aurat perempuan hampir seluruh tubuh

kecuali telapak tangan dan muka. Dengan pakaian yang digunakan Sari dan

71Stdiis, Adab Terhadap Orang Yang Lebih Tua, http://stdiis.ac.id/adab-terhadap-orang-
yang-lebih-tua/, diakses 22 Agustus 2015, Jam 19.30
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teman-temannya, mereka mengajarkan dan menganjurkan bagaimana pakaian

yang layak dan  harus digunakan oleh para muslimah agar sesuai dengan ajaran

yang telah Islam tetapkan.  Sebagaimana cara yang islam ajarkan kepada umatnya

dalam berpakaian, pakaian yang digunakan oleh seorang muslim khususnya bagi

seorang muslimah memiliki suatu kebaikan yang bermanfaat bagi umatnya, antara

lain menghindari diri dari fitnah orang, menghindari diri dari penilain buruk

orang, dan melindungi diri dari orang yang ingin berbuat jahat karena tergoda

oleh pakaian yang mengumbar aurat.

Cara berpakaian seorang muslimah  sudah diatur dalam firman Allah

SWT, Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 59 yang artniya “Hai Nabi, katakanlah

kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin,

“Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” (Q.S. Al-

Ahzab: 59)”.72

3. Semiotik Sosial

Semiotik sosial, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang

dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata

maupun lambang berwujud kata dalam satuan yang disebut kalimat. Dengan kata

lain semiotika sosial menelaah sistem tanda yang terdapat dalam bahasa.73Dalam

analisis semiotik kultural ini terdapat adegan-adegan dan dialog  yang

mengandung materi pesan-pesan dakwah dalam bentuk pesan verbal, seperti

pesan yang mengandung materi aqidah, syariah, dan akhlak. Namun, dalam

analisis semiotik kultural ini hanya terdapat pesan dakwah yang mengandung

72H. Hamidy Zainuddin, op.cit., hlm. 618
73Burhan Bungin.,loc.cit., hlm. 170
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materi akhlak saja. Kemudian peneliti menganalisis bahasa yang digunakan para

pemeran.

a. Pesan Akhlak

Akhlak merupakan perilaku atau sifat-sifat terpuji, seperti rasa

persaudaraan, saling tolong-menolong, akhlak terhadap teman/sahabat, teman

sebaya, akhlak terhadap guru, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Pesan dakwah dalam

bidang akhlak dalam semiotika ini hanya berupa pesan verbal :

1. Mengucapkan Salam Ketika Bertemu Dengan Saudara Sesama Muslim

Selanjutnya Tabel 5.9 dalam penyajian data di atas dinalisis dengan

menggunakan teori Ferdinand Saussure tentang Penanda dan Pertanda dari sebuah

Tanda sehingga menghasilkan Makna. Salam yang diucapkan K.H. Hasyim

Ashari kepada penjaga toko sembari bersalaman merupakan sebuah Penanda.

Sedangkan Pertanda yang dihasilkan oleh K.H. Hasyim Ashari menunjukan

bagaimana seorang muslim apabila bertemu dengan saudaranya hendaklah saling

memberikan salam.

Makna yang dihasilkan dari Penanda dan Pertanda di atas adalah K. H.

Hasyim Ashari menunjukan bagaimana seharusnya seorang muslim apabila

bertemu saudara sesama muslim hendaklah saling memberi dan menjawab salam,

yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan diantara

sesama muslim. Salam yang diucapkan oleh seorang muslim kepada saudara

muslimnya, mengandung sebuah do’a yang dimohonkan kepada Allah agar

saudara sesama muslim tersebut mendapat rahmat dan keselamatan dari Allah

SWT. Salam sendiri menjadi amalan yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim
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yang benar-benar beriman kepada Allah. Pentingnya mengucapkan salam dalam

Islam memiliki landasan yang kuat di dalam sebuah hadits, Rasulullah pernah

bersabda ketika seorang muslim mengucapkan salam kepada saudaranya maka

ditinggikan derajat orang tersebut dihadapan Allah. Hadits tersebut menegaskan

dan membuktikan bahwa salam adalah perbuatan kecil yang bermanfaat besar

bagi yang mengucapkannya. Selain itu, mengucapkan dan menjawab salam

merupakan dari hak dan kewajiban seorang muslim.

Salam merupakan bagian dari hak dan kewajiban setiap muslim yang

bertujuan untuk mempererat silaturahmi. Mengenai salam terdapat dalam hadist

Rasulullah saw, yang artinya Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Saya mendengar

Rasulullah SAW bersabda,"Haknya orang Islam atas orang Islam yang lain ada

lima, yaitu : 1. menjawab salam, 2. menjenguk orang sakit, 3. mengantarkan

jenazah, 4. mendatangi undangannya, dan 5. mendoakan orang yang bersin

(apabila dia menyebut Alhamdu lillah)". (H. R. Bukhari, Muslim dan Abu

Dawud).74

2. Tolong Menolong

Selanjutnya Tabel 5.10 dinalisis dengan menggunakan teori Ferdinand

Saussure tentang Penanda dan Pertanda dari sebuah Tanda sehingga menghasilkan

Makna. Perkataan dan perbuatan yang dilakukan K. H. Hasyim Ashari kepada

panita pendaftaran dan calon santri baru tentang bahwa Allah Maha Pemberi

Rezeki, dan menerima santri tersebut untuk belajar dipesantren tanpa biaya

merupakan penanda yang dihasilkan. K. H. Hasyim Ashari menunjukkan

74Ahmad,http://ahmadalberjowi.blogspot.co.id/2012/12/tuntunan-salam-dan-dalil-
dalilnya.html, diakses 27 November 2015, pukul 20:00
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bagaimana dia mempersilahkan siapa saja yang ingin belajar dipesantren dan tidak

mempermasalahkan masalah biaya merupakan sebuah Pertanda.

Makna yang dihasilkan dari Penanda dan Pertanda di atas adalah K. H.

Hasyim Ashari menunujukan bagaimana kepeduliaanya terhadap sesama, terlebih

kepeduliaanya tersebut untuk bidang pendidikan yang mana tanpa memikirkan

biaya, dia mempersilahkan seorang anak yang kurang mampu untuk belajar

dipesantren yang dikelolanya. Kepedulian yang K. H. Hasyim Ashari tunjukan

merupakan sebuah contoh bagaimana sikap seorang muslim terhadap saudara

yang membutuhkan bantuan. Dia tidak memperdulikan biaya untuk para santri

yang ingin belajar dipesantrennya, karena dia yakin Allah yang mengatur segala

rezeki. K. H. Hasyim Ashari menyampaikan dan mengajak orang-orang agar

saling tolong-menolong, terutama kepada orang-orang yang kurang mampu. K. H.

Hasyim Ashari juga mengingatkan bahwa sebagai seorang muslim yang beriman

kepada Allah, tidak perlu takut akan kekurangan rezeki, karena Allah Maha

Pemberi Rezeki. Dengan pertolongan yang lakukan terhadap calon santri tersebut,

menandakan K. H. Hasyim Ashari, merupakan seorang yang rendah hati, suka

menolong, dan sangat arif dalam melakukan suatu kebijakan yang berguna bagi

semua orang. Tolong-menolong baik sesama muslim ataupun dengan orang yang

bukan sesama muslim merupakan sebuah perbuatan yang dianjurkan Islam bagi

setiap muslim, tujuannya agar terjalinnya rasa persaudaraan, kasih sayang dan

rasa saling menjaga satu sama lain.

Menolong seseorang yang sedang kesusahan dan merpermudah

urusannya terdapat dalam hadits Rasulullah saw, yang artinya “Abdullah Ibn
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Umar r.a berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda: Seorang muslim itu saudara

bagi muslim yang lainnya, ia tidak boleh menganiaya dan tidak boleh

menyerahkannya (kepada musuh). Barang siapa membantu keperluan saudaranya.

Allah akan (membalas) membantu keperluannya. Barang siapa yang

membebaskan seorang muslim dari kesusahan, allah akan membebaskan satu

kesatuan dirinya dari beberapa kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa

menutupi (aib) seorang muslim, allah akan menutupi (aib) nya pada hari kiamat”

(H. R. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa’ dan Tirmidzi)75.

4. Semiotik Analitik

Semiotik Analitikk, yakni semiotik yang menganalisis sistem tanda.

Peirce menyatakan bahwa semiotik berobjekan tanda dan menganalisisnya

menjadi ide, objek, makna. Ide dapat diakatakan sebagai lambang,  sedangkan

makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu kepada objek

tertentu.76Dalam analisis semiotik analitik ini terdapat adegan-adegan yang

mengandung materi pesan-pesan dakwah dalam bentuk pesan nonverbal, seperti

pesan yang mengandung materi aqidah, syariah, dan akhlak. Namun, dalam

analisis semiotik analitik ini hanya terdapat pesan dakwah yang mengandung

materi syariah saja. Kemudian peneliti menganalisis bahasa tubuh yang dilakukan

para pemeran (nonverbal) untuk menganalisis pesan dakwah dalam film Sang

Kiai.

75Rachmat Syafe’i, MA, Al-Hadis : Aqidah, Akhlaq, Sosial, Dan  Hukum, (Bandung :
Pustaka Setia, 2000), hlm. 260

76Burhan Bungin., loc.cit., hlm. 169
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a. Pesan Syariah

Syariah menyangkut ibadah, kategori ibadah terbagi atas ibadah mahdha

yang merupakan ibadah yang sesuai perintah Allah yang bersumber dari Al-

Qur’an dan Hadist,  seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian ibadah

ghaira mahdha, merupakan semua aspek kehidupan yang sesuai dengan ketentuan

Allah SWT, seperti qurban, dan pernikahan. Bentuk pesan dakwah bidang syariah

dalam semiotika ini hanya berupa pesan nonverbal :

1. Berwudhu

Selanjutnya Tabel 5.11 di atas dinalisis dengan menggunakan teori

Ferdinand Saussure tentang Penanda dan Pertanda dari sebuah Tanda sehingga

menghasilkan Makna. Ketika K. H. Hasyim Ashari melakukan wudhu merupakan

sebuah Penanda. Sedangkan Pertandanya adalah bagaimana K. H. Hasyim Ashari

menunjukan cara berwudhu yang baik dengan mengawali niat, membasuh sela-

sela jari hingga sampai kekaki.

Makna yang dihasilkan Penanda dan Pertanda dari wudhu yang

dilakukan K. H. Hasyim menunjukan bagaimana ketika seseorang akan

melakukan ibadah, khususnya ibadah sholat haruslah melakukan wudhu sebagai

bentuk pembersihan diri dari kotoran yang melekat dianggota tubuh. Wudhu

sendiri menjadi salah satu bagian dari thaharah atau bersuci yang diajarkan Islam

kepada umatnya. Hasyim Ashari juga menunjukan bagaimana cara berwudhu

yang baik dengan mengawali membasuh sela-sela jari, kemudian berkumur, lalu

membasuh hidung, dilanjutkan dengan membasuh muka dan tangan hingga siku,

kemudian rambut dan telingga, dan terkahir sampai membasuh kaki yang
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dilakukan secara teratur dan tertib. Dengan melakukan wudhu secara tertib,

menegaskan bahwa wudhu menjadi bagian  penting sebelum seorang muslim

melakukan ibadah sholat. Karena apabila ingin menghadap Allah, haruslah

membersihkan anggota tubuh sebaik-baiknya.

Anjuran berwudhu sebelum sholat terdapat dalam firman Allah dalam

Al-Qur’an Suart Al-Ma;idah ayat 6, yang artinya “Hai orang-orang yang beriman,

apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basulah muka dan tanganmu

sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu samapai dengan kedua

mata kaki” (Q.S. Al-Maa’dah : 6).77

2. Sholat Berjemaah

Selanjutnya Tabel 5.12 di atas dinalisis dengan menggunakan teori

Ferdinand Saussure tentang Penanda dan Pertanda dari sebuah Tanda sehingga

menghasilkan Makna. Sholat berjemaah yang dilakukan K. H. Hasyim Ashari

merupakan sebuah Penanda. Sedangkan Pertandannya adalah K. H. Hasyim

Ashari menunjukan bagaimana penting sholat walaupun dalam keadaan sakit.

Makna yang dihasilkan dari Penanda dan Pertanda tersebut menunjukan

bagaimana seorang yang benar-benar beriman kepada Allah akan senatiasa ikut

melaksanakan sholat sebagai salah satu rukun Islam yang sangat penting bagi

setiap muslim, terutama sholat berjemaah. Walaupun dengan kondisi sakit yang

sedang dialami, K. H. Hasyim Ashari tidak meninggalkan kewajibannya sebagai

seorang muslim yang taat akan perintah Allah dengan tetap melaksanakan sholat

berjemaah dimesjid. K. H. Hasyim menunjukan contoh bagaimana  seseorang

77Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari, (Jakarta :  Gema  Insani, 2006) hlm.23
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yang beriman kepada Allah akan selalu melaksanakan segala perintah Allah

apapun kondisi yang sedang dialami sebagai salah satu bentuk pengabdian, rasa

syukur, dan meminta pertolongan kepada Allah. Agama Islam sangat

menganjurkan sholat berjemaah kepada umatnya karena sholat berjemaah

memiliki keutamaan yang lebih baik daripaada sholat sendiri, selain mendapatkan

pahala yang lebih baik. Sholat berjemaah mengandung banyak kebaikan bagi

setiap orang yang melaksanakannya, seperti meniggikan derajat dimata Allah,

mendapat pahala yang berlipat ganda, sebagai sarana turunya rahmat Allah, dan

menghilangkan derajat sosial yang terjadi diantara masyarakat karena semua

makhluk sama dimata Allah kecuali ketaqwaan yang membedakannya.

Pentingnya sholat, terutama sholat berjemaah walaupun dalam kondisi

apapun. Sholat berjemaah memiliki kelebihan daripada sholat sendiri,

sebagaimana yang terdapat dalam hadits Rasulullah saw. yang artinya “Imam al-

Bukhari ra berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yusuf yang

berkata: Telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Nafi’, dari Abdullah ibn

Umar ra, bahwa Rasulullah saw bersabda : Shalat berjama’ah lebih utama

dibandingkan shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat.(sahih al-Bukhari).78

3. Sedekah

Selanjutnya Tabel 5.13 dinalisis dengan menggunakan teori Ferdinand

Saussure tentang Penanda dan Pertanda dari sebuah Tanda sehingga menghasilkan

Makna. Ketika seorang laki-laki mensedekahkan uangnya kepada pengemis

78Pustka Kajian Hadis, http://pusatkajianhadis.com/hadis-keutamaan-sholat-berjamaah/,
diakses 27 November 2015, pukul 20:30
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wanita merupakan sebuah Penanda. Perbuatan tersebut menghasilkan sebuah

Pertanda yang menegaskan kepeduliannya kepada orang yang kurang mampu.

Makna yang menghasilkan adalah Dengan mensedekahkan sebagian

hartanya kepada pengemis itu, pria tersebut menunjukan bagaimana

kepeduliannya terhadap sesama dan kerendahan hatinya, walaupun dengan

penampilannya yang sederhana dia tidak lupa bersyukur kepada Allah. Sedekah

tersebut menunjukan siapa saja bisa bersedekah, terutama kepada orang-orang

yang membutuhkan. Sedekah merupakan salah satu dari ibadah sunnah yang

dianjurkan dalam ajaran Islam kepada umatnya yang bertujuan untuk selalu

bersyukur atas segala nikmat atau rezeki yang telah Allah berikan, dengan

sedekah umat Islam diajarkan untuk selalu mengingat Allah, rendah hati, tidak

sombong, dan peduli terhadap sesama. Karena segala yang dimiliki oleh manusia

adalah pemberian Allah yang memiliki pertanggung jawaban, sedekah sendiri

memiliki banyak manfaat bagi orang yang senang bersedekah seperti mendapat

naungan dihari akhir, melapangkan rezeki, menolong dari siksa kubur, menolak

bala, dan menolong dari siksa api neraka.

Anjuran bersedekah tercantum dalam Al-Qur’an dalam surat Al Baqarah

ayat 261 yang artinya sebagai berikut “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan

oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa

dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus

biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki ( Q. S. Al-

Baqarah : 261)79

79Hamidy Zainuddin., op.cit., hlm. 61


