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ABSTRAK 

OlifiaOktaSurnayanti. 2018. PesanDakwahdalam Film Hijab 

KaryaHanungBramantyo (AnalisisSemiotikCharles Sanders Pierce). 

Skripsi. JurusanKomunikasi dan Penyiaran Islam FakultasUshuluddin, 

Adab, dan DakwahInstitut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Drs. H. AgusRomdlonSaputra, M.HI. 

Kata kunci :PesanDakwah. Semiotika. Film Hijab 

Dakwah merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan 

sehari-hari, karena seperti yang kita ketahui, manusia tidak luput dari khilaf atau 

lupa. Salah satu unsur penting dalam dakwah yang disampaikan oleh da„i>kepada 

mad„u> adalah pesan dakwah. Penyampaian pesan dakwah ini bisa dilakukan 

melalui berbagai macam cara, salah satunya melalui film. Film 

memilikidayapengaruhtinggikarenakelebihannya yang terletak pada audiovisual. 

Sepertihalnyadalam film Hijab, di sampingdesas-desusnya yang 

dianggapkontroversial film inipun juga memuatpesandakwah. 
 Untukmenjelaskanapa yang akandisusundalampenelitianini, 

makapenelitimembuatsuaturumusanmasalah. Adapunrumusan yang 

pertamayaknibagaimanaanalisissemiotikterkaitdenganpesanaqidah. Kedua, 

bagaimanaanalisissemiotikterkaitdenganpesansyariah. Terakhir, 

bagaimanaanalisissemiotikterkaitdenganpesanakhlak. 

Metodologi yang digunakandalampenelitianiniyaituanalisissemiotik 

dengan menggunakan teori segitiga makna Charles Sanders Pierce. Jenispenelitian 

yang digunakanadalahkualitatifdenganpendekatandeskriptif. Film Hijabmenjadi 

data primer dalampenelitianini. Kemudianpenelitimelakukanobservasi dan 

analisadata terhadap beberapa potongan adegan dalam film tersebut yang memuat 

pesan dakwah. 

Dari keseluruhan adegan dalam film Hijab, peneliti menemukan 16 

potongan adegan yang mengandung pesan dakwah dimana satu adegan bisa 

memuat 1 atau 2 pesan dakwah. Pesan dakwah tersebut berdasarkan ayat-ayat 

Alquran maupunhadist-hadits Nabi yang telah tercantum dalam analisa data. 

Adapun pesan dakwah yang terdapat dalam film hijab yaitu pesan aqidah, pesan 

syariah, dan pesan akhlak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LatarBelakang 

Dakwahmerupakansesuatu yang sangatdibutuhkandalamkehidupansehari-

hari, karenaseperti yang kitaketahui, manusiatidakluputdarikhilafataulupa. 

Dakwahberasaldaribahasa Arab دػٕة - ٚدػٕ- دػا  yang berarti ajakan/seruan, 

yaitu mengajak atau menyeru kepada kebaikan, beramar ma„ruf nahi munkar. 

Berdakwah tidak harus melalui mimbar dengan segala formalitasnya, namun 

bisa dilakukan dengan menunjukkan perilaku atau akhlak yang dilakukan 

oleh seseorang yang perbuatan tersebut sesungguhnya mengajak kepada 

kebaikan.Kaum muda Islam akan ramai menjadi mujahid dakwah bila 

pelaksanaan dakwah dapat diwarnai dengan iklim yang kondusif yang artinya 

berdakwah tidak hanya semata lisan, tetapi berkembang dan maju memasuki 

wilayah peradaban yang menyeluruh. Begitupun lokasi kegiatan dakwah 

tidak hanya di masjid, tetapi harus diperluas dan diratakan hingga 

menjangkau lapisan masyarakat yang untuk sementara hatinya belum dekat 

dengan masjid, terutama kalangan remaja dan kaum intelektual.
1
 

Salah satu unsur penting dalam dakwah yang disampaikan oleh da„i>kepada 

mad„u> adalah pesan dakwah. Pesan dakwah ialah materi yang ingin 

disampaikan dalam proses dakwah. Penyampaian pesan dakwah ini bisa 

dilakukan melalui berbagai macam cara, salah satunya melalui film. Menurut 

                                                           
1
 Khatib Pahlawan Kayo, ManajemenDakwah(Jakarta: Amzah, 2007), 58. 
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman pada Bab 1 Pasal 

1 menyebutkan, yang dimaksud film adalah karya seni budaya yang 

merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat 

berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat 

dipertunjukkan.
2
 Sejatinya film merupakan rangkaian gambar-gambar yang 

bergerak atau gambar hidup yang dijadikan media sebagai penghubung antara 

komunikator dengan komunikan dalam jumlah banyak. Oleh sebab itu, film 

merupakan salah satu media komunikasi massa. 

Melihatsuatu film, sebagianpenontonterlalusibukuntukmengkritisihal yang 

negatif (kekurangan) dalam film tersebut. Padahal, 

setiapkaryasenipastimemuatpesanataunilai moral bagikhalayak, 

entahitubanyakataupunsedikit. 

Apalagijikakaryasenitersebutditayangkandalam media massa, semisaltelevisi 

yang tidakhanyaberfungsisebagai media hiburantetapi juga pendidikan dan 

pemberiannilaiataupesan moral kepadakhalayak, seperti salah satu film 

karyaHanungBramantyo yang bertajuk Hijab. Film 

tersebutbanyakmenuaikontroversi. 

MustofaNahrawardayadalam blog Fimadanimengatakanbahwa film Hijab 

masihsamaseperti film garapanHanungBramantyo yang lain 

yaituselaluterkesansinis dan miring tentang Islam.
3
Kritikpedasterhadap film 

Hijab yang dianggapmengkomikalisasi orang 

berkerudungsebagaisebuahketerpaksaan, hanyasekadartrend, dan 

                                                           
2
Nawiroh Vera, SemiotikadalamRisetKomunikasi(Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 91. 

3
http://fimadani.com/pengalaman-saya-menonton-film-hijab/diakses pada 4 Januari 2019  

http://fimadani.com/pengalaman-saya-menonton-film-hijab/
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mengesampingkantujuanberjilbabsebagaiperintah agama juga disampaikan 

oleh penulis novel 99 Cahaya di LangitEropa, HanumSalsabilaRais di 

akunfacebook-nyaseperti yang ditulis oleh Kusmiyati, reporter situs 

beritaonline Dream.co.id.
4
SenadadenganHanumRais, penulis novel Islamibest 

sellerAsmanadiamenyatakanmelaluiakuntwitter-nyabahwa di akhir film 

Hanunglupameluruskanpendapatistri yang tidakbolehatau haram bekerja.
5
 

Berdasarkankontroversi yang beredaritulah, 

penelitimelakukanpenelitianuntukmengungkappesandakwah yang 

terdapatdalam film Hijab yaitumenggunakansemiotika. 

Semiotikasangattepatdigunakandalamanalisissebuahfilm karenadi 

dalamnyaterdapattanda yang mengandungmaknatertentu. Sang 

peloporsemiotika modern yakni Charles Sanders Pierce 

mengemukakanbahwamaknatanda yang 

sebenarnyaadalahmengemukakansesuatu.
6
Iamembagikonsepnyamenjaditigael

emenyaiturepresentamen, interpretant, dan object yang 

kemudiandikenaldenganTeoriSegitigaMakna (Triangle Meaning). Teoriinilah 

yang akandigunakandalampenelitianiniyaitumenelitiPesanDakwahdalam 

Film Hijab KaryaHanungBramantyo (AnalisisSemiotik Charles Sanders 

Pierce). 

B. RumusanMasalah 

                                                           
4
https://www.dream.co.id/showbiz/kritik-pedas-hanum-rais-tentang-film-hijab-

150127k.htmldiakses pada 4 Januari 2019 
5
AnesaNisa.https://www.kompasiana.com/nisa_icha/film-hijab-dan kontroversi-nya 

54f3668674 5513802b6c7 452diakses pada 9 Juli 2018 
6
NooryanBahari, KritikSeni(Yogyakarta: PustakaPelajar, 2014), 107. 

https://www.dream.co.id/showbiz/kritik-pedas-hanum-rais-tentang-film-hijab-150127k.html
https://www.dream.co.id/showbiz/kritik-pedas-hanum-rais-tentang-film-hijab-150127k.html
https://www.kompasiana.com/nisa_icha/film-hijab-dan%20kontroversi-nya%2054f3668674%205513802b6c7%20452
https://www.kompasiana.com/nisa_icha/film-hijab-dan%20kontroversi-nya%2054f3668674%205513802b6c7%20452
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1. Bagaimanaanalisissemiotik Charles Sanders Pierce dalam film Hijab 

tekaitpesanaqidah? 

2. Bagaimanaanalisissemiotik Charles Sanders Pierce dalam film Hijab 

terkaitpesansyariah? 

3. Bagaimanaanalisissemiotik Charles Sanders Pierce dalam film Hijab 

terkaitpesanakhlak? 

C. TujuanPenelitian 

1. UntukmengetahuianalisissemiotikCharles Sanders Pierce dalam film 

Hijab tekaitpesanaqidah. 

2. UntukmengetahuianalisissemiotikCharles Sanders Pierce dalam film 

Hijab tekaitpesansyariah. 

3. UntukmengetahuianalisissemiotikCharles Sanders Pierce dalam film 

Hijab tekaitpesanakhlak. 

D. KegunaanPenelitian 

1. Manfaatteoritis 

Secarateoritis, hasilpenelitianinidiharapkandapat:  

a. MemberikankontribusipengetahuandalambidangkelimuanKomunikas

i dan IlmuDakwah. 

b. Memberikanpemahamanilmiahbahwa film dapatdigunakansebagai 

media komunikasioleh siapapununtukmenyampaikanpesandakwah. 

2. Manfaatpraktis 

Adapunmanfaatpraktisdarihasilpenelitianinidiharapkandapat: 
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a. Mendorong para sutradarauntukmembuatlebihbanyaklagi film yang 

memuatpesandakwah. 

b. Mendorongmasyarakatpecinta film Indonesia agar 

tidaksekedarmengkritisisisinegatifdarisuatu film namun juga 

melihatnilaipositif yang dapatdiambil. 

c. Memberigambaranbahwaberhijabmerupakankewajibanbagisetiapmu

slimah dan beranekaragamnya model hijab 

tidakmenjadikanalasanuntuksalingmencelasatusama lain. 

E. TelaahPustaka 

Sebelumpenelitimelakukanpenelitianlebihlanjutkemudiandisusunmenjadikary

ailmiah, penelitimemaparkanbeberapapenelitianterdahulu yang sudahada dan 

memilikikesamaandengan yang diteliti oleh peneliti. Penelitiantersebut di 

antaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mia Rahayu dengan judul “Representasi 

Hijabers sebagai Perempuan Muslimah dalam Film “Hijab” (Analisis 

Semiotik Roland Barthes)”. Penelitian ini meneliti apakah perilaku dari 

empat tokoh utama dalam film tersebut telah mencerminkan pribadi 

perempuan muslimah menurut Al-Quran dan Hadits menggunakan teori 

analisis semiotik Roland Barthes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sejumlah adegan dalam film tidak sesuai dengan karakteristik yang 
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harusnya dimiliki oleh perempuan muslimah menurut Al-Quran dan 

Hadits.
7
 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faqih Aulia Rizqi dengan judul “Analisis 

Narasi Tentang Konsep Gender pada Film Hijab dalam Perspektif 

Islam”. Penelitian tersebut meneliti mengenai konsep gender yang 

dibahas pada film Hijab yaitu mengenai para istri yang membuka usaha 

hijab tanpa sepengetahuan suaminya. Menurut penelitian ini, dalam 

perspektif Islam, apa yang dilakukan oleh Bia, Tata, Sari merupakan 

suatu bentuk pembangkangan terhadap suami, karena seharusnya mereka 

meminta izin dahulu kepada para suami agar usaha tersebut berpahala 

untuk mereka. Kemudian sikap para suami yang memberi pelajaran 

dengan meninggalkan rumah adalah benar meskipun seharusnya tidak 

sampai meninggalkan rumah.
8
 

3. Penelitian lain dari Anisa Ryasti dengan judul “Makna Hijab dalam Film 

Hijab Karya Hanung Bramantyo”. Penelitian tersebut meneliti makna 

hijab yang disimpulkan bahwa film dianggap sebagai alat komunikasi 

yang efektif untuk menyampaikan pesan kepada khalayak karena 

memiliki kelebihan unsur audiovisual. Film Hijab sebagai media 

pencerminan terhadap realita gaya hidup wanita muslimah di Indonesia 

memiliki nilai kejujuran dalam penggunaan hijab di kalangan wanita 

                                                           
7
Mia Rahayu,RepresentasiHijaberssebagaiPerempuan Muslimah dalam Film “Hijab” 

(AnalisisSemiotik Roland Barthes), skripsiJurusanKomunikasi dan Penyiaran Islam 

FakultasDakwah dan KomunikasiUniversitas Islam Negeri SunanKalijaga Yogyakarta,2016. 
8
Faqih AuliaRizqi, AnalisisNarasiTentangKonsep Gender pada Film Hijab 

dalamPerspektif Islam, skripsiJurusanKomunikasiPenyiaran Islam FakultasDakwah dan 

KomunikasiUniversitas Islam Negeri SyarifHidayatullah Jakarta, 2016. 
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muslimah Indonesia. Selain itu, disebutkan dalam penelitian tersebut 

bahwa pria lah pemimpin wanita, wanita berbeda dengan pria dalam hal-

hal tertentu sehingga tidak akan bisa seorang wanita bertindak seperti 

pria yang bebas keluar rumah dan eksis di ranah publik.
9
 

Persamaan skripsi terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh 

peneliti adalah objek penelitian yang digunakan sama-sama berupa film 

Hijab. Namun berdasarkan rumusan masalah yang ada, terdapat beberapa 

perbedaan diantaranya, Anisa Ryasti merumuskan masalah untuk 

penelitiannya yaitu bagaimana kontroversi pemaknaan hijab dan 

pandangan Islam terhadap suami yang melarang istri bekerja dalam film 

Hijab Karya Hanung Bramantyo. Faqih Aulia Rizqi membatasi bahasan 

masalah dalam penelitiannya berupa konsep gender pada film Hijab 

dalam teori narasi Todorov dan bagaimana perspektif Islam tentang 

konsep gender dalam film tersebut. Mia Rahayu merumuskan 

permasalahan penelitiannya dengan bagaimana representasi hijabers 

sebagai perempuan muslimah dalam film Hijab. Sedangkan rumusan 

masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah bagaimana analisis 

semiotik Charles Sanders Pierce dalam film Hijab terkait pesan aqidah, 

syariah, dan akhlak. 

F. MetodologiPenelitian 

1. Pendekatan dan JenisPenelitian 

                                                           
9
Anisa Ryasti, Makna Hijab dalam Film Hijab KaryaHanungBramantyo, 

skripsiJurusanIlmuKomunikasiFakultasIlmuSosial dan IlmuPolitikUniversitas Lampung, 2016. 
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Jenispenelitianinimerupakanpenelitiankualitatifdenganpendekatandeskrip

tifyaitusuaturumusanmasalahmemandupenelitiuntukmengeksplorasiatau

memotretsituasisosial yang akanditelitisecaramenyeluruh, luas, dan 

mendalam. Dalampendekatandeskriptif, 

penelititidakmencariataumenjelaskanhubungan, 

tidakmengujihipotesisataumembuatprediksi.
10

 

Metodekualitatifini juga 

memilikipandanganrealitassebagaisesuatu yang berdimensibanyak, 

suatukesatuan yang utuhsertaberubah-ubah. Karena itu pula 

rancanganpenelitiantidakdisusunsecararinci dan 

pastisebelumpenelitianinidimulai. 

Pengertiansepertiiniseringdisatukandenganteknikanalisisisi (content 

analysis).Makateknikpenelitiananalisisisimenggunakanjenisanalisissemiot

ikadalahteknik yang tepatuntukmenelitipesandakwahdalam film Hijab 

dilihatdarisimbolataulambangdalam proses komunikasi. 

2. LokasiPenelitian 

Penelitianinimenggunakanjenispenelitiansemiotiksehinggatidakmemilikil

okasikarenadilakukandenganmelihat dan mengamati film Hijab 

itusendiri. 

3. Data dan Sumber Data 

Data yang ingindiperoleh oleh penelitiberupascene yang berisiadegan-

adeganatau dialog mengenaipesandakwahdidapatkandariduasumberyaitu:  

                                                           
10

DewiSadiah, MetodePenelitianDakwah(Bandung: RemajaRosdakarya, 2015), 19. 
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a. Sumber primer/utama 

Data primer merupakan data utama yang digunakan oleh 

penelitiuntukpenelitianyaituberupa film Hijab. 

 

b. Sumbersekunder/tambahan 

Penelitimencari data mengenai film Hijab, profil dan 

sinopsisnyamelalui internet dan studikepustakaan lain berupabuku-

buku yang relevanuntukmenganalisispesandakwahdari film tersebut. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukanmelaluiduacaraberupa: 

a. Observasi 

Penelitianinimenggunakanteknikpengumpulan data 

secaraobervasiyaitupengamatan dan 

pencatatansecarasistematisterhadapunsur-unsur yang 

tampakdalamsuatugejalapada objekpenelitian. 

Dalamhaliniyaitumenelitiisi film Hijab. 

b. Teknik analisis data 

Analisisdata 

dalampenelitianiniyaitudenganmengklasifikasikangambar-gambar 

yang memilikimaknatertentu dan 

mengandungpesandakwah,sesuaidenganrumusanmasalahpenelitian.

Kemudianmenganalisa data dengananalisisdeskriptifkualitatif. 

G. SistematikaPembahasan 
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Untukmempermudahpembahasanpermasalahanini, 

penelitimenggunakansistematikapembahasan yang terbagidalam lima 

babsebagaiberikut: 

Bab I (pendahuluan) berisigambaranumumpenulisanskripsi yang 

meliputilatarbelakangmasalah, rumusanmasalah, tujuan, manfaatpenelitian, 

telaahpustaka, dan sistematikapembahasan. Bab I 

inimerupakankerangkaawaldalampenulisanskripsi, kemudiandilanjutkanbab II 

yang membahasmengenaikajianteoriantara laintinjauanumumtentangdakwah 

dan pesandakwah, tinjauanumumtentang film, film sebagai media dakwah, 

dan semiotika Charles Sanders Pierce.  

Bab III berisigambaranumum film Hijab, memuatproduksi film yang 

berupasekilasprofil film Hijab dan pengenalantokohdalam film Hijab, juga 

sinopsis film Hijab dan biografisutradaraHanungBramantyo. Selainitu, di 

babIII  akandipaparkan jugaadegan-adegan yang mengandungpesandakwah. 

Kemudiandilanjutkandenganpembahasan. 

Pembahasaninitertuangdalambab IV 

sebagaiupayapenelitiuntukmenjawabrisetdariskripsiiniberupaanalisisisipesand

akwahdalam film Hijab. 

Pesandakwahakandigolongkanmenjaditigajenisyaitupesanaqidah, 

pesansyariah, dan pesanakhlak. Terakhiradalahbab V (penutup), 

bagianakhiriniberisitentangkesimpulan dan saran.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Tinjauan Umum tentang Dakwah dan Pesan Dakwah 

1. Dakwah 

a. Pengertian Dakwah 

Secara bahasa, dakwah berasal dari kata دػٕة - ٚدػٕ- دػا yang berarti 

memanggil, mengundang, menyeru, mengajak kepada sesuatu, 

mengubah dengan perkataan, perbuatan, dan amal. Ada 

tigagagasanpokokdakwahmenurutdefinisitersebutyaitupertamadakwa

hmerupakan proses kegiatanmengajakkepadajalan Allah dan proses 

tersebutbisaberupatabligh (penyampaian), taghyi>r (perubahan, 

internalisasi, pengembangan), dan uswah(keteladanan). Kedua, 

dakwahmerupakan proses persuasi (memengaruhi). 

Dalamhalinidakwahtidakdiartikansebagai proses memaksa, 

makadariituuntukmenghindariadanya proses 

pemaksaanperluberbagaistrategi dan kiat agar yang 

didakwahitertarikdengan yang disampaikan.
11

 

MenurutSyamsuddin, 

dakwahadalahusahamenyampaikansesuatukepada orang lain 

tentangpandangan dan tujuanhidupmanusiasesuaisyariat Islam. 

Sesuatu yang disampaikanberupaperintahuntukmelakukankebaikan 

dan mencegahdariperbuatanyang dibenci oleh Allah dan Rasul-

                                                           
11

Abdul Basit, FilsafatDakwah (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2013), 45. 
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Nya.
12

 Sedangkan Ahmad Zuhdi dalam bukunya yang 

berjudulDakwah sebagai Ilmu dan Perspektif Masa Depannya 

mengutip pernyataan M. Natsir bahwa kewajiban dakwah 

merupakan tanggungjawab kaum muslimin dan muslimat. Tidak 

seorang muslim/muslimah pun dapat menghindarkan diri 

daripadanya. Zuhdi juga mengemukakan pendapat Toha Jahya Omar 

bahwa hukum dakwah adalah wajib sesuai dengan firman Allah Swt: 

ْى بِانَّخِٙ  ُٓ َجاِدْن َٔ ِػَظِت اْنَحَسَُِت  ْٕ ًَ اْن َٔ ِت  ًَ اْدعُ إِنَٗ َسبِِٛم َزبَِّك بِاْنِحْك

 ٍَ خَِدٚ ْٓ ًُ َٕ أَْػهَُى بِاْن ُْ َٔ  ِّ ٍْ َسبِِٛه ٍْ َضمَّ َػ ًَ َٕ أَْػهَُى بِ ُْ ٌَّ َزبََّك  ٍُ إِ َٙ أَْحَس ِْ

(١٢٥)  

“Serulah (manusia) kepadajalanTuhan-mu dengan hikmah dan 

pengajaran yang baik, dan bantahlahmerekadengancara yang baik. 

SesungguhnyaTuhanmu, Dialah yang lebihmengetahuisiapa yang 

sesatdarijalan-Nya dan Dialah yang lebihmengetahuisiapa yang 

mendapatpetunjuk.” (QS. An-Nahl: 125)
13

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dakwah 

merupakan kewajiban bagi setiap muslim/muslimah untuk mengajak 

pada kebaikan dan mencegah kemungkaran guna meraih ridho Allah 

Swt dengan cara yang baik. 

Dakwahtidakselaludengancaraberceramah,namunjugabisamelaluipen

ampilanyangsesuaisyariatIslam.   

b. Tujuan, Fungsi, dan PrinsipDakwah 

                                                           
12

Syamsuddin, PengantarSosiologiDakwah(Jakarta: Kencana, 2016), 6. 
13

Ahmad Zuhdi, DakwahsebagaiIlmu dan Perspektif Masa Depannya (Bandung: 

Alfabeta,     2016), 25. 
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Syamsuddin menuturkan dalam bukunya, Pengantar Sosiologi 

Dakwah bahwa menurut Masyhur Amin, tujuan dakwah ada tiga 

yaitu tujuan aqidah agar tertanam aqidah yang mantap dari tiap-tiap 

manusia, tujuan hukum sehingga terbentuknya umat manusia yang 

mematuhi hukum-hukum sesuai syariat Allah SWT, dan tujuan 

akhlak agar terwujud pribadi muslim yang berbudi luhur dan 

berakhlakul karimah.
14

Secaraumum, 

tujuandakwahadalahmengajakumatmanusiakepadajalan yang benar 

dan diridhai Allah agar bisahidupbahagia dan sejahtera di dunia 

sertaakhirat. 

Fungsidakwahdalamsistem Islam antara lain 

mengesakanTuhanpenciptaalamsemesta, mengubahperilakumanusia, 

membangunperadabanmanusia yang sesuaidenganajaran Islam, 

sertamenegakkankebaikan dan mencegahkemunkaran.
15

 

Ada beberapa prinsip dalam dakwah Islam yakni tidak ada 

pemaksaan dalam menyebarkan dakwah, memulai dari diri sendiri 

(ibda„binafs>i>), dakwah dilakukan menggunakan prinsip 

rasionalitas yang berarti secara objektif dan sesuai dengan cara 

berpikir manusia, dakwah ditujukan untuk semua manusia dan 

melepaskan diri dari fanatisme, memberikan kemudahan kepada 
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umat, memberi kabar gembira dan bukan kabar yang membuat umat 

lari, serta jelas dalam memilih metode dakwah.
16

 

 

 

c. Unsur-unsurDakwah 

Ada 5 unsur yang terdapatdalamdakwah Islam. 

Pertama,subjekdakwahyaitu yang melaksanakantugas-tugasdakwah, 

orang itudisebutda„i>ataumuba>ligh dan 

sebagaiseorangda„i>harusmemilikisyarattertentuyaknibertaqwakepa

da Allah, menguasaiisikandunganAlquran dan sunnah Rasul, 

sertamenguasaiilmupengetahuan yang 

adahubungannyadengantugasdakwah. Kedua, objekdakwah 

(audience) yaitu orang atausekelompok orang yang 

ditujuataumenjadisasarankegiatandakwah. 

DitinjaudarisegitugaskerisalahanRasulullah SAW, 

objekdakwahdigolongkanmenjadiduakelompok. 

Kelompoktersebutadalahumatdakwahyakni orang yang 

belummenerima, meyakini, ataupunmengamalkanajaran Islam dan 

umatijabahberupaumat yang secaraikhlasmemeluk agama Islam dan 

kepadamerekasekaligusdibebanikewajibanuntukmelaksanakandakwa

h. 
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Ketiga, materidakwah. Materidakwahadalahisipesan yang 

disampaikan oleh da„i>kepada mad„u>yaituajaran Islam 

sebagaimanatersebutdalamAlquran dan Haditsberupatauhid, akhlak, 

dan ibadah. Keempat, metodedakwah yang berarticara-

caramenyampaikanpesankepadaobjekdakwahbaikkepadaindividu, 

kelompok, ataumasyarakat agar pesan-pesantersebutmudahditerima, 

diyakini, dan diamalkan. Kelimaadalahlandasandakwah yang 

dalamAlquranadatigayaknibilh}ikmah(kebijaksanaan) 

berarticarapenyampaianpesandakwah yang 

sesuaidengankeadaanpenerimadakwah, maw„iz}atial-

h}asanahberartimemberinasehatataumengingatkan orang lain 

dengantutur kata yang baiksehingganasehatdapatditerimatanpaada 

rasa terpaksa, dan 

muja>dalahyaituberdakwahdengancarabertukarpikiran/debat, 

namundengancarainida„i>harus tau 

kodeetiksehinggaakandiperolehmutiarakebenaransertaterhindardarik

einginanmencaripopularitasataupunkemenangansemata.
17

 

d. Media Dakwah 

DalambukuIlmuDakwahkarya Ali Aziz dipaparkanpembagian 

media/was}i>}lahdakwahmenurut Hamzah Ya‟qubmenjadi lima 

macamantara lain: 
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1) Lisaninilahwas}i>}lahdakwah yang paling sederhana yang 

menggunakanlidah dan suara, 

dakwahdenganwas}i>}lahinidapatberbentukpidato, ceramah, 

kuliah, bimbingan, penyuluhan dan sebagainya. 

2) Tulisan, bukumajalah, suratkabar, suratmenyurat 

(korespondensi), spanduk,flashcarddan sebagainya.  

3) Lukisan, gambar, karikatur dan sebagainya. 

4) Audio visual, yaitualatdakwah yang 

merangsangindrapendengaranataupenglihatan dan kedua-

duanya, televisi, film, slide, OHP, internet dan sebagainya. 

5) Akhlakyaituperbuatan-perbuatannyata yang 

mencerminkanajaran Islam dapatdinikmatisertadidengarkan oleh 

mad„u>.
18

 

2. PesanDakwah 

Pesandakwahadalahapa yang disampaikandalam proses kegiatandakwah. 

Ada tigadimensi yang salingterkaitdenganistilahpesandakwah. 

Pertama,pesandakwahmengandungduaaspekyaituisipesan (the content of 

message) yang berupapikiran dan lambang (symbol) berupa kata-kata 

ataubahasa. Tanpabahasa, 

pikiransebagaiisipesantidakmungkindidakwahkan. Oleh karenaitu, 

bahasamelekat pada 
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pikiransehinggabahasatidakmungkindilepaskandaripikiran. Tegasnya, 

orang berpikirdenganbahasa. 

Kedua, pesandakwahberkaitandenganmakna yang dipersepsiatauditerima 

oleh seseorang. Maknamerupakan proses aktif yang 

diciptakandarihasilkerjasamaantarapengirim dan penerimapesan, 

pembicaradenganpendengar, ataupenulisdenganpembaca. 

Maknatidakbergantung pada pesansaja, melainkan juga pada 

interaksiantarapesandenganpemikiran dan perasaanpenerimapesan. 

Sedangkanperasaan dan 

pemikiransipenerimapesandibangunataslingkungan dan budaya yang 

berbeda-beda, jadi kata-kata 

tidakakanmengandungmaknatetapimanusiasendirilah yang 

menciptakanmakna. Konsekuensilogisnya, 

untukmenemukanmaknatidakcukuphanyamengkaji kata-kata 

tetapiperlumelihatsiapa yang memberikanmaknatersebut. Apakah yang 

memberimaknaitu orang yang konservatif, moderatatau liberal, 

makaakanmelahirkanmakna yang berbeda-beda di antaramereka. 

Ketiga, penerimaanpesandakwah yang dilakukan oleh 

mad„u>atauobjekdakwah. 

Semuapesandakwahmemilikipeluanguntukdimaknai dan 

dipahamisecaraberbeda oleh mad„u>. Oleh karenaitu, proses 

penerimaandakwahtidakbisamencapaiangka 100%. Banyak yang 



25 
 

 

menjadifaktorpenyebabnya, antara lain faktorpsikologispenerimapesan, 

situasi, kemampuanpengirimpesan, dan waktupenyampaian.
19

 

Meskipuncarapenyampaianpesandakwahmenggunakanmetode yang 

beragam, tetapisecaraumumadaduabentukpesandakwahyaitu yang 

bersifatinformatif dan persuasif. 

Keduapesandakwahtersebutintinyabertujuanuntukmemberikanpengetahu

an (wawasan) sertamengubahsikap dan perilaku.
20

 

Secara umum pesan dakwah dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Aqidah, meliputiimankepada Allah Swt. ImankepadamalaikatNya, 

imankepada kitab-kitabNya, imankepadarasul-rasulNya 

,imankepadahariakhir, imankepadaqadha dan qadar. 

b. Syariah  

Pesansyariahdalamartikhas}/khususdisebutibadahyaituibadah taharah, 

shalat, zakat, puasa, dan haji. 

Sedangkansyariahdalamartiluasadalahmu‟amalah yang 

meliputihukumperdata (al-qunu>nu al-khas} danhukumpublik (al-

qunu>nu al-„am).Hukumperdataberupahukumniaga, hukum nikah, 

hukumwaris, dan sebagainya. Hukumpublikantara lain hukumpidana, 

hukum negara, hukumperang dan damai, dan lain-lain. 

c. Pesanakhlakmeliputiakhlakterhadap Allah Swt, 

akhlakterhadapmakhluk yang meliputiakhlakterhadapmanusia 

                                                           
19

Basit, FilsafatDakwah, 140-141 
20

 Ibid, 161 



26 
 

 

(dirisendiri,tetangga, masyarakatlainnya) dan 

akhlakterhadapbukanmanusia 

 (flora, fauna dan sebagainya.)
21

 

B. TinjauanUmumtentang Film 

Pada mulanya, film dipelajaridarisegipotensinyasebagai “seni”, begitu kata 

John Storey yang dikemukakanAcepAripudindalambukuSosiologiDakwah. 

Film dianalisisberdasarkanperubahanteknologi film, 

dikutipsebagaiindustribudaya, dan didiskusikansebagai situs 

pentingbagiproduksisubjektivitasindividu dan identitasnasional.
22

 

Unsur-unsur film berkaitaneratdengankarakteristikutamayaituaudiovisual. 

Unsuraudiovisualdikategorikankedalamduabidang, 

yakniunsurnaratifberupamateriatauceritadalam film dan 

unsursinematikberarticaraataubagaimanamateritersebutdigarap. 

Unsursinematikterdiriatasbeberapaaspekyaitu mise an scene, sinematografi, 

editing, dan suara.
23

 

Pada dasarnya film dikategorikanmenjadiduajenisutama, yaitu film 

ceritaataudisebut juga fiksi dan film nonceritaataudisebut juga nonfiksi. Film 

ceritaataufiksiadalah film yang dibuatberdasarkankisahfiktif. Film 

fiktifdibagimenjadidua, yaitu film ceritapendek dan film ceritapanjang. 

Perbedaan yang paling spesifikdarikeduanyaadalah pada durasi.
24
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Gambar hidup yang disajikan oleh film mempunyai kecenderungan umum 

yang unik dalam keunggulan daya efektifnya terhadap penonton. Kebanyakan 

persoalan atau hal yang bersifat abstrak dan samar-samar serta sulit, dapat 

disuguhkan oleh film kepada khalayak secara lebih baik dan efisien. 

Demikian juga film menyuguhkan pesan yang menghidupkan atau dapat 

mengurangi jumlah besar keraguan. Apa yang disuguhkan oleh film itu lebih 

mudah diingat. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa film mempunyai kekuatan 

mempengaruhi yang sangat besar dan sumber dari kekuatannya itu ialah pada 

emosi dari khalayak. Hal ini disebabkan oleh karena khalayak lebih mudah 

untuk menerima dan  mengerti isi film, daripada membaca surat kabar dan 

majalah.
25

 

C. Film sebagai Media Dakwah 

Film merupakan media komunikasi yang efektif dalam mengkomunikasikan 

nilai-nilai kepada masyarakat sehingga perilaku penonton dapat berubah 

mengikuti apa yang disaksikannya dalam berbagai film. Maka dari itu, film 

sangat memungkinkan sekali jika digunakan sebagai sarana penyampaian 

syiar atau dakwah Islam kepada masyarakat luas. Beberapa keunikan film 

sebagai wasilah dakwah ini antara lain: 

1. Secara psikologis, penyuguhan secara hidup dan tampak yang dapat 

berlanjut dengan animationmemiliki kecenderungan yang unik dalam 

keunggulan daya efektifnya terhadap penonton. Banyak hal yang abstrak, 
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samar-samar, dan sulit diterangkan dapat disuguhkan kepada khalayak 

lebih baik dan efisien oleh wasilahini. 

2. Bahwa media film yang menyuguhkan pesan yang hidup dapat 

mengurangi keraguan apa yang disuguhkan, lebih mudahdiingat dan  

mengurangi kelupaan. 

3. Khusus bagi khalayak anak-anak, sementara kalangan dewasa cenderung 

menerima secara bulat tanpa lebih banyak mengajukan pertanyaan 

terhadap seluruh kenyataan situasi yang disuguhkan oleh film.
26

 

D. Semiotika Charles Sanders Pierce 

Nooryan Bahari dalam bukunya Kritik Seni menuturkan bahwa Ernst Cassirer 

menyebut manusia sebagai hewan yang bersimbol (animalsymbolicum), ia 

menegaskan bahwa manusia tidak pernah melihat, menemukan, dan 

mengenal dunia secara langsung kecuali melalui berbagai 

simbol.
27

Dalamsuatusimbolpastiterdapatmaknatertentu yang kemudiandiolah 

oleh akalmanusiauntukditerjemahkanmenjadisuatuarti yang 

dipahamibersama. Ilmu yang mengkajimengenaisimbolatautanda-tandainilah 

yang kemudiandisebutdengansemiotika. Secaradefinitif, 

semiotikainiberasaldari kata seme, bahasa Yunani yang 

berartipenafsirantanda. Ada juga yang mengatakansemiotikaberasaldari kata 

semionyang berartitanda.
28
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Perkembanganilmusemiotikainidipelopori oleh 2 tokohyakni Ferdinand de 

Saussure dan Charles Sanders Pierce. 

Melaluiduatokohtersebutsemiotikaseringdiartikansebagaiilmusignifikansi. 

Keduanyamengembangkanilmusemiotikasecaraterpisah dan 

tidakmengenalsatusama lain. Saussure di Eropa dan Pierce di Amerika. 

Latarbelakangkeilmuankeduanyapunberbeda, Saussure 

ahlidalambidanglinguistik, sedangkan Pierce filsafat. Saussure menyebutilmu 

yang dikembangkannyadengansemiologi (semiology). Sedangkanmenurut 

Pierce ilmu yang dibangunnyaadalahsemiotika (semiotics).
29

 

Pierce memunculkankonseptrikotominya yang 

terdiridaritigaelemenyaknitanda (representamen/sign), acuantanda (object), 

dan maknatanda (interpretant). Model triadik Pierce seringdisebut juga 

denganTriangle Meaning Semiotics ataudikenaldenganteorisegitigamakna 

yang dijelaskansecarasederhana: 

    “Tandaadalahsesuatu yang dikaitkan pada 

seseoranguntuksesuatudalambeberapahalataukapasitas. Tandamenunjuk pada 

seseorangyaknimenciptakan di benak orang tersebutsuatutanda yang 

setaraatausuatutanda yang lebihberkembang, tanda yang 

diciptakannyadinamakaninterpretant daritandapertama. 

Tandaitumenunjukkansesuatuyakniobjeknya.” 

 

Menurut Pierce, sesuatudapatdisebutrepresentamenjikamemenuhi 2 

syaratberikutyaitubisadipersepsibaikdenganpancainderamaupunpikiran/perasa

an dan berfungsisebagaitanda (mewakilisesuatu yang lain). 
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Sedangkanobjectadalahsesuatu yang dirujuktanda, bisaberupamateri yang 

tertangkappancaindera, bisa juga bersifat mental atauimajiner dan 

interpretant adalahtanda yang adadalambenakseseorangtentangobjek yang 

dirujuksebuahtanda. 

Apabilaketigaelemenmaknaituberinteraksidalambenakseseorang, 

makamuncullahmaknatentangsesuatu yang diwakili oleh tandatersebut.
30
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BAB III 

GAMBARAN UMUM FILM HIJAB 

A. Produksi Film Hijab 

1. Sekilas Film Hijab 

Film Hijab merupakan sebuah film drama Indonesia yang dirilis oleh 

Dapur Film pada tanggal 15 Januari 2015.
31

 Film yang berdurasi 100 

menit ini mengambil konsep cerita berupa alasan para perempuan 

muslimah yang notabenenya mereka tidak hidup di lingkungan pesantren 

atau anak dari pemuka agama tetapi mereka memutuskan untuk berhijab. 

Hal tersebut diakui oleh Zaskia Adya Mecca yang  menjadi produser film 

Hijab ini bersama suaminya, Hanung Bramantyo. Ia telah lama meminta 

sang suami untuk membuatkannya film tentang hijab namun Hanung 

belum merealiasikan keinginan istrinya itu karena belum menemukan ide 

cerita yang pas.  

       Setelah Zaskia memutuskan untuk memakai hijab, dia membuka butik  

yang di dalamnya terdapat 25 orang karyawan. Dari semua karyawan 

tersebut awalnya hanya satu orang yang memakai hijab, namun karyawan 

lain yang dipekerjakannya lambat laun semuanya mengenakan hijab. 

Akhirnya dari sinilah muncul ide cerita keberagaman  alasan para 

perempuan berhijab. Ia juga mengembangkan cerita tentang kisah ibu 
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rumah tangga yang ingin bekerja dan dilemanya, terutama tentang 

penghasilan yang didapat.
32

 

2. Pengenalan Tokoh dalam Film Hijab 

Film Hijab diperankan oleh delapan tokoh utama sebagai berikut: 

a. Carissa Putri sebagai Bia 

 

Carissa Putri Sulaiman lahir di Frankfurt, Jerman 12 September 1984. 

Ia adalah putri bungsu dari pasangan Ris Isa Soelaiman dan aktris 

senior Lily S.P. Awal karir Carissa Putri yaitu sebagai pemeran 

pendukung dalam sinetron Siti Nurbaya pada tahun 2004-2005. Nama 

Carissa melejit usai membintangi film Ayat-Ayat Cinta tahun 2008 

yang diangkat dari novel laris berjudul sama Ayat Ayat Cinta, 

karangan Habiburrahman El Shirazy. Ingin menghapus image Maria 

yang kental melekat usai bermain dalam Ayat-Ayat Cinta, Carissa 

bermain dalam film drama komedi The TarixJabrix. Film lain yang 
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diperankan oleh Carissa adalah Catatan Harian si Boy (2011) dan 

Hijab (2015).
33

 

b. Tika Bravani sebagai Tata 

 

Ratu Tika Bravani merupakan seorang aktris berkebangsaan 

Indonesia. Ia lahir di Denpasar, 17 Februari1990. Seni peran mulai 

digelutinya sejak di bangku SMP dan SMA dalam kegiatan 

ekstrakurikuler teater sebelum akhirnya bermain film pertamanya 

yang berjudul Alangkah Lucunya (Negeri Ini) karya Deddy Mizwar. 

Ia menjadi finalis None DKI Jakarta dan pemenang None Jakarta 

Barat tahun 2009. 

Melalui film Alangkah Lucunya (Negeri Ini) ia berhasil menjadi 

nominasi nominasi piala citra untuk pemeran utama wanita terbaik 

dari Festival Film Indonesia 2010 dan Indonesian Movie Award 2011 

sebagai nominasi aktris pendatang baru terbaik dan terfavorit. Ia juga 

memenangkan piala vidia untuk pemeran pendukung wanita FTV 

terbaik dalam film Pahala Terindah oleh Festival Film Indonesia 2012, 

nominasi piala vidia untuk pemeran pendukung wanita FTV terbaik di 
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film Keluarga Kambing  dalam Festival Film Indonesia 2013. Dalam 

film Soekarno: Indonesia Merdeka Tika Bravani memperoleh 

penghargaan sebagai pemenang piala citra untuk pemeran pendukung 

wanita terbaik dalam Festival Film Indonesia 2014, nominasi aktris 

pembantu terbaik di Indonesian Movie Awards 2014, dan nominasi 

Piala Maya 2014 sebagai pemeran pendukung wanita terbaik. Selain 

itu, ia juga memenangkan penghargaan sebagai aktris terpuji dalam 

film Bidadari-Bidadari Surga saat Festival Film Bandung 2014.
34

 

c. Zaskia Adya Mecca sebagai Sari 

 

Zaskia Adya Mecca merupakan istri dari sutradara kondang Hanung 

Bramantyo. Ia lahir pada 8 September 1987 dan memulai karier di 

dunia hiburan Indonesia saat mengikuti ajang pemilihan Model 

Kawanku2001 dan meraih juara II. Sukses itu membuatnya dilirik 

oleh rumah produksi yang menjadikannya pemeran pendukung dalam 

sinetron Senandung Masa Puber dan Cinta SMU.  

Nama Zaskia melejit saat dirinya membintangi sinetron arahan 

sutradaraDeddy Mizwar, Kiamat Sudah Dekat. Dalam sinetron 
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tersebut, perempuan berdarah Sunda-Aceh-Jerman ini berperan 

sebagai Sarah, seorang perempuan yang memakai jilbab. Begitupun 

kehidupan Zaskia sehari-hari yang selalu mengenakan kerudung sejak 

23 Januari tahun 2005. Selain Kiamat Sudah Dekat, anak kedua dari 

tujuh bersaudara ini juga membintangi beberapa sinetron, antara lain 

Cinta SMU, Senandung Masa Puber, Lorong Waktu, Munajah Cinta, " 

Aqsa Madina" , Dibalik Jilbab Zaskia, dan Para Pencari Tuhan1-6. 

Akhir bulan Desember 2006 Zaskia membintangi FTV TVRI berjudul 

Ibunda, arahan Sutradara baru Rudi Imam, didukung oleh pemain baru 

Fadhliyah Tania sebagai Dilla kecil, Eva Rosdiana Dewi (Mantan 

Ketua PARFI) dan Ali Zainal serta Jenderal Purnawirawan Herman 

Saren Sudiro. Pada tahun 2007, Zaskia menjalani syuting layar lebar 

berjudul Kun Fayakun, sebuah film religi karya ustad Yusuf Mansyur. 

Pada tahun yang sama, Zaskia juga bermain dalam film bertema religi, 

Ayat-Ayat Cinta, yang diangkat dari novel berjudul sama karangan 

Habiburrahman El Shirazy. Film arahan sutradara Indonesia Hanung 

Bramantyo ini didukung oleh Fedi Nuril sebagai Fahri, Rianti 

Cartwright sebagai Aisha, Carissa Putri sebagai Maria, Zaskia Adya 

Mecca sebagai Noura, dan Melanie Putria sebagai Nurul. Lalu Zaskia 

pun pernah bermain dalam film "Doa Yang Mengancam" sebagai 

suster Irene dan film tentang Kyai Haji Ahmad Dahlan, “Sang 

Pencerah” sebagai Nyai Walidah. 
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Dari sekian banyak film yang dibintangi oleh Zaskia, ia berhasil 

menjadi pemenang dalam ajang penghargaan SCTV Awards 2011 

sebagai pemeran pendamping utama wanita terngetop dan nominasi 

dalam Festival Film Indonesia sebagai aktris sinetron wanita terbaik.
35

 

d. Natasha Rizki Pradita sebagai Anin 

 

Natasha Rizky Praditalahir di Padang, 23 November1993. Ia mulai 

dikenal publik setelah membintangi sinetron Cinta CenatCenut tahun 

2011. Karier Natasha berawal setelah ia mengikuti kompetisi gadis 

sampul majalah GADIS pada 2008 dan berhasil mendapatkan Runner-

Up 1 dalam ajang pemilihan Gadis Sampul.  

Setelah itu, ia mulai membintangi sejumlah iklan sperti Ponds dan 

Frisian Flag Hilo. Selain itu, ia juga berperan sebagai bintang video 

klip grup musik Andra and The Backbone. Dari model video klip 
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itulah awal mula dia mendalami seni peran dan bermain di sinetron 

Cinta Cenat Cenut.  

Natasha Rizki Pradita juga pernah mengisi acara di catatan seorang 

jurnalis di TV One. Diam-diam Natasha juga mempunyai group band 

beraliran jazz yang diberi nama JZone. Tahun 2011, Natasha Rizki 

bermain di sinetron Ku Pinang Kau Dengan Bismillah bersama 

dengan Dimas Anggara yang tayang di SCTV.  

Film yang dibintangi oleh Natasha Rizki antara lain Radio Galau FM 

(2012) yang diproduksi oleh Rapi Films, Get M4rried (2013) yang 

diproduksi oleh Starvision Plus, Hijab (2015) yang diproduksi oleh 

Dapur Film, dan Jomblo Reboot (2017) yang diproduksi oleh Falcon 

Pictures.
36

 

e. Nino Fernandez sebagai Matnur 

 

Nino Fernandez adalah seorang aktor berdarah Jerman-Indonesia. Ia 

lahir di Hamburg, Jerman 13 Januari 1984 dari pasangan Jeffrey 

Fernandez dan istrinya yang dari Jerman, Marita. Keluarganya pindah 
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ke Indonesia ketika Nino masih muda, pertama kali di negeri ini, 

keluarga sering berubah rumah. Nino Fernandez pertama kali 

bersekolah di sekolah dasar Permata Bunda Dharma Karya UT, 

kemudian dipindahkan ke Mardi Yuana 1 di Bogor ketika keluarga 

pindah ke sana. Setelah Kerusuhan Mei 1998, keluarga kembali ke 

Jerman, dimana Nino menyelesaikan pendidikannya. Dia kemudian 

menerima gelar sarjana di bidang bisnis dari Universitas Hamburg, 

bekerja sebagai asisten pelayan di sebuah Restoran China untuk 

membantu membayar uang sekolah. 

Setelah kelulusan Nino, keluarga kembali ke Indonesia. Nino 

Fernandez mengambil pekerjaan sebagai video joki dengan MTV 

Indonesia. Pada tahun 2007 ia berperan dalam film pertama, 

Terowongan Casablanca. Tahun itu ia memainkan peran utama 

sebagai Nesta di film LGBT bertema komedi romantis Coklat Stroberi 

yang disutradarai oleh Ardy Octavian. Karakter gay terbukti menjadi 

peran terobosan Fernandez, saat ia menerima banyak undangan untuk 

bertindak dan menjadi MC setelah itu. 

Fernandez memainkan karakter Bayu film 2008 karya Rudy 

Soedjarwo In the Name of Love. Pada 2009, Fernandez memainkan 

peran utama Randy di film GetMarried 2, kelanjutan dari kesuksesan 

film 2007 karya Hanung BramantyoGet Married. Film ini mengikuti 

kisah Randy dan istri barunya Mae mencoba untuk memiliki anak, 

peran yang membuat Fernandez menemukan tantangan. Pada tahun 
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yang sama ia digambarkan sebagai pilot setengah-Belanda setengah-

Pribumi dan komposer Ishak Pahing di film Teddy Soeriaatmadja, 

Rumha Maida.   

Dari banyak film yang dimainkannya, Nino Fernandez berhasil 

memenangkan penghargaan di Indonesian Box Office Awards 2016 

sebagai pemeran pendukung pria terbaik dalam film Bulan Terbelah di 

Langit Amerika. Selain itu, ia menjadi nominasi piala citra untuk 

pemeran pendukung pria terbaik di Festival Film Indonesia 2014 

dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa. Dalam film 

Wa‟alaikumussalam Paris Nino Fernandez menjadi nominasi pemeran 

utama pria terpuji di Festival Film Bandung 2016, nominasi pemeran 

utama pria terbaik dan terfavorit di Indonesian Movie Actors Awards 

2017, serta nominasi pasangan terbaik (bersama Velove Vexia) di 

Indonesian Movie Actors Awards 2017.
37

 

f. Ananda Omesh sebagai Ujul 

 

Ananda Rusdiana atau biasa disapa Omesh lahir di Sukabumi, 21 

Agustus1986. Ananda Omesh lulus dari Fakultas Ilmu Komunikasi 
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Universitas Padjadjaran. Ia lalu berusaha menempuh hidup yang baru 

dengan mengikuti audisi Extravaganza. Ia lolos, dan kemudian 

menjadi aktor watak di acara tersebut. Omesh juga sempat 

membawakan acara mencari bakat di Trans TV, yaitu Indonesia 

Mencari Bakat. Ia membawakan seluruh acara, dari awal hingga final, 

di kedua season. Kini, ia sering dipanggil menjadi MC di pertelevisian 

Indonesia.  

Omesh pernah memenangkan penghargaan sebagai Presenter Acara 

Talent Show Terfavorit dalam Panasonic Gobel Awards 2011 yang 

disiarkan di RCTI, MNCTV, dan Global TV. Selain itu, ia menjadi 

nominasi presenter talent show terfavorit dalam Panasonic Gobel 

Awards 2012 dan 2013, nominasi pasangan teromantis di YKS 

Romantic Awards 2014, nominasi presenter program hiburan dan 

presenter kuis & game show dalam Panasonic Gobel Awards 2014 

dan 2015. 

Adapun film yang telah dibintangi oleh Ananda Omesh yaituHeart-

Break.com (2009),  Aku atau Dia (2010),  Mama Cake (2012), Coboy 

Junior The Movie, Mengejar Malam Pertama (2014), Hijrah 

Cinta (2014), Hijab (2015), The Wedding & Bebek Betutu (2015).
38
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g. Mike Lucock sebagai Gamal 

 

Ricard Michelle Lucock atau yang sempat dikenal Mike Muliadro dan 

berganti nama menjadi Mike Lucocklahir di Jakarta, 19 Oktober1986.  

Keterlibatan Mike di dunia seni peran Indonesia justru berawal dari 

keisengan temannya yang mengirimkan foto Mike ke Fauzan Siddiqi 

seorang manajer artis dan pemilik My Vacation. Fauzan kemudian 

menawari Mike bergabung di Personal Management. Cowok blasteran 

New Zealand dan Bogor ini pun dengan cepat mendapat peran di 

sinetron Seandainya bersama Ari Wibowo dan Desi 

Ratnasari.Sinetron ini juga membuka kesempatan baginya untuk 

bermain di layar lebar.  

Mike baru menjadi WNI sejak 2007. Sebelumnya ia memegang 

pasporSelandiaBaru. Setelah naturalisasi sebagai WNI karier Mike 

Lucock pun makin bersinar. Kemampuan berbahasa Inggris yang 

sangat bagus menjadikan mike bermain di film Java Heat bersama 

aktor Hollywood seperti Kellan Lutz dan Mickey Rourke, menjadi 

MC bersama VJ Utt di MTV Music Award 2008 dan sempat bermain 
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sinetron Saranghae I Love You kerjasama Indonesia dan Korea 

Selatan bersama Tim Hwang dan Kim EungJoo yang tayang di 5 

negara. 

Banyak film yang telah dimainkan oleh Mike Lucock ini, di antaranya 

Virgin (2004), DetikTerakhir (2005), I Love You, Om (2006), Darah 

(2007), Naga Bonar Jadi 2 (2007), CintakuSelamanya (2008), Takut: 

Faces of Fear (2008) - Segmen Dara, Ai Lop Yu Pul (2009), Rumah 

Dara (2010), Love and Edelweis (2010), Skandal (2011), X - The Last 

Moment (2011), The Perfect House (2011), Habibie &Ainun (2012), 

Udin Cari Alamat Palsu (2012), Java Heat (2013), Hati Ke Hati 

(2013), The Raid 2: Berandal (2014), Merry Riana: MimpiSejutaDolar 

(2014), Hijab (2015), Turis Romantis (2015), Talak 3 (2016),  dan 

Iqro: PetualanganMeraih Bintang (2017).
39

 

h. Dion Wiyoko sebagai Chaky 
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Dion Wiyoko adalah aktor berkebangsaan Indonesia yang lahir di 

Surabaya, 3 Mei1984. Pria keturunan Tionghoa ini memulai kariernya 

sebagai model di beberapa majalah. Seperti Aneka Yess, Femina, dan 

masih banyak lagi. Yang dilanjutkan dengan aktingnya melalui 

beberapa FTV dan sinetron. 

Filmografi Dion Wiyoko antara lain Kuntilanak Beranak pada tahun 

2009, dilanjutkan tahun 2011 dalam film Serigala Terakhir, Khalifah, 

Hi5teria, Hattrick, dan Perahu Kertas. Tahun 2012 ia main film Cinta 

di Saku Celana, Loe Gue End, Jakarta Hati, Perahu Kertas 2. Tahun 

2013 Cinta/Mati dan Isyarat, 2014 Haji Backpacker dan Merry Riana: 

Mimpi Sejuta Dolar. Tahun 2015 ia membintangi film Hijab, Love 

and Faith, Air&Api: Si Jago Merah Part II. Tahun 2016 dalam film 

London Love Story, Abdullah&Takeshi, Sundul Gan: The Story of 

Kaskus, Winter in Tokyo, dan Cek Toko Sebelah. Tahun 2017 The 

Last Barongsai dan The Gift, lalu tahun 2018 ia membintangi film 

Terbang: Menembus Langit dan Susi Susanti. 

Melalui banyak perannya dalam film di atas, ia berhasil meraih 

penghargaan sebagai pemeran pendukung pria terfavorit dalam 

Indonesian Movie Actors Awards 2017. Ia menjadi nominasi di 

Indonesian Wannabe Awards 2016 sebagai celebrity wannabe of the 

year. Dalam film Cek Toko Sebelah ia berhasil menjadi nominasi di 

Indonesian Box Office Movie Awards 2017 sebagai ensemble talent 

terbaik (bersama Sylvester Ades, Edward Suhadi, dan Abdul Arsyad), 
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Indonesian Movie Actors Awards 2017 sebagai pemeran pendukung 

pria terbaik, Festival Film Bandung 2017 sebagai pemeran pembantu 

pria terpuji, Festival Film Indonesia 2017 sebagai piala citra untuk 

pemeran pendukung pria terbaik, Piala Maya 2017 sebagai aktor 

pendukung terpilih.
40

 

B. Sinopsis Film Hijab 

Film Hijab diawali dengan menceritakan kisah awal Bia, Sari, dan Tata 

memakai Hijab. Bia memakai jilbab karena merasa salah kostum saat 

mengikuti seminar pemantapan iman, jadi pada hari kedua seminar ia 

mengenakan jilbab. Setelah seminar Bia ingin melepas jilbabnya lagi tetapi 

ternyata kejadian dia memakai jilbab saat seminar kemarin menjadikannya 

terkenal sebagai Gadis Hidayah dan sejak saat itu dia sering dicalling sebagai 

pembicara untuk share tentang hal tersebut. Akhirnya Bia memutuskan untuk 

tetap memakai jilbab tetapi dengan mendesain jilbabnya sendiri. Dia memilih 

kain yang nyaman agar tidak merasa gerah saat dipakai di cuaca tropis seperti 

Indonesia. Bia ini adalah istri dari pemain sinetron terkenal bernama Matnur. 

Semenjak nikah dengan Matnur, Bia lebih menyandang gelar sebagai istri 

artis, bahkan pemilik toko kain langganan Bia menyebutnya menjadi istri 

artis, padahal sebelumnya dia biasa dikenal sebagai Gadis Hidayah. 

Sari berjilbab karena dia berusaha untuk taat kepada suaminya yaitu Gamal. 

Seminggu setelah menikah, Gamal menyuruh Sari dan semua anggota 

keluarganya yang perempuan untuk memakai jilbab karena merupakan 
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kewajiban dalam beragama. Sedangkan Tata, dia memakai jilbab saat masih 

menjadi mahasiswa dan sebagai ketua senat yang akan memberikan sambutan 

saat OSPEK. Dia ternyata memiliki kepala yang botak sehingga akhirnya 

iapun menutup kepalanya dengan turban. Sejak saat itulah Tata selalu 

mengenakan turban atau jilbab dengan turban. Perubahan Tata yang 

mengenakan turban membuat Ujul yang saat itu juga masih mahasiswa, 

menyukainya dan Ujulpun menikah dengan Tata. Selain mereka bertiga, ada 

satu lagi sahabat mereka yang belum mau memakai jilbab, namanya Anin. 

Anin adalah penggila Prancis dan semua hal yang berkaitan dengan Prancis. 

Anin berpacaran dengan Chaky yang merupakan sutradara idealis dan 

kontroversial. Mereka dekat sejak Anin ikut main dalam film yang 

disutradarai Chaky. Film tersebut berhasil meraih penghargaan di Prancis 

namun malah didemo oleh ormas Islam di Jakarta. 

Keempat pasangan ini selalu berkumpul sesekali untuk arisan bersama. Suatu 

ketika saat arisan berlangsung, Gamal, suami Sari mengatakan bahwa arisan 

itu seperti arisan para suami karena uangnya berasal dari para suami. Sari dan 

Tata langsung tersinggung dengan ucapan Gamal. Sehingga suatu ketika saat 

keempat sahabat ini berkumpul bersama, mereka terbersit keinginan untuk 

membuat usaha yang bisa dijalankan bersama tanpa mengesampingkan 

kewajiban mengurus para suami dan anak. Akhirnya mereka memutuskan 

untuk membuka usaha hijab dengan Bia sebagai desainernya, Sari yang 

mengatur manajemennya, dan Anin Tata sebagai tim marketing. 
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Usaha hijab yang mereka sepakati pun direalisasikan, dengan modal bersama 

mereka mulai memproduksi hijab dan busana muslimah. Anin yang berasal 

dari keluarga kaya meminta bantuan kepada sang mama untuk mengundang 

teman-teman sosialitanya datang ke rumah. Anin dan keempat sahabatnya 

pun mempromosikan produk mereka kepada teman-teman sosialita mama 

Anin, namun belum diterima dengan baik karena harganya yang murah dan 

dianggap belum branded karena desainernya, Bia masih terbilang baru. 

Sari pun mengusulkan ide untuk mengiklankan produknya via online. Ia 

meminta Bia untuk share baju rancangannya di instagram, Tata juga share 

produk via twitter, Anin membantu dalam marketing, dan masalah transaksi 

dihandle oleh Sari. Akhirnya dalam waktu 3 bulan, bisnis onlineshop mereka 

banyak kemajuan. Hal tersebut dimanfaatkan oleh mama Anin untuk 

memberitahu salah satu temannya bahwa ada berita bagus bagi mereka untuk 

bekerjasama. Dari situlah, muncul ide untuk membuka butik karena para 

teman mama Anin melihat onlineshop mereka yang mulai banyak diminati 

masyarakat.  

Saat arisan selanjutnya para suami berdiskusi bahwa para istri sekarang 

seperti memiliki kesibukan sendiri. Gamal mengatakan bahwa Sari kini lebih 

sering keluar rumah daripada biasanya. Ujul bilang bahwa Tata sekarang aneh 

karena dia menjual kalung peninggalan ibunya. Sedangkan Bia sudah jarang 

menemani Matnur syuting dan saat di rumah, dia tidak sesergap biasanya 

dalam melayani Matnur. Gamal mewanti-wanti kepada mereka untuk berhati-

hati dengan istri yang punya pemikiran sendiri, karena istri tugasnya harus di 
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rumah, haram untuk bekerja. Di sisi lain, para istri sedang bingung haruskah 

mereka memberitahu para suami tentang butik yang akan mereka buat. Anin 

yang belum menikah dengan Chakypun juga ikut memikirkan hal tersebut. 

Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak memberitahu para suami dahulu 

karena takut akan terjadi masalah, mereka sepakat untuk memberitahu 

mereka saat acara launching butik.  

Pada pertemuan di rumah Sari, keempat sahabat ini memikirkan nama butik 

apa yang cocok untuk butik hijab mereka nanti. Bia mengusulkan nama 

butiknya harus ada kata Mekah karena Mekah ini walaupun berada di Arab, 

namun semua orang merasa memilikinya. Kalau shalat, kiblatnya ke Mekah. 

Dia ingin butiknya nanti sama dengan Mekah, menjadi kiblat fashion muslim 

di seluruh dunia. Tata mengusulkan nama butik Mecca Style, namun Anin 

menyanggahnya dan mengatakan Meccanism. Ia berargumen kalau memang 

butiknya ingin menjadi kiblat fashion muslim di dunia, mereka harus 

membuatnya menjadi faham, jadi Meccanism adalah sebuah faham yang 

berorientasi pada kota Mekah yang menjadi kiblat fashion muslim di dunia. 

Semuanya setuju dengan usulan Anin sehingga nama butiknya menjadi 

Meccanism. 

Setelah itu, acara launching butikpun terjadi. Namun, Sari sudah mengatakan 

kepada Gamal, ia berbohong kepada suaminya bahwa tidak ikut campur soal 

butik Meccanism ini. Ia beralasan butik ini milik Anin dan modal seluruhnya 

berasal dari orangtua Anin karena Sari takut Gamal akan marah jika tahu Sari 

ikut kerjasama dalam butik tersebut. Begitu pula dengan Bia dan Tata. 
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Mereka mengaku kepada para suami bahwa itu hanya bisnis sampingan yang 

dimodali oleh orangtua Anin. Mereka berbohong karena khawatir para suami 

akan merasa kecewa. Akhirnya semua berjalan sesuai rencana mereka.  

Beberapa waktu berlalu, bisnis butik Meccanism yang mereka jalanipun 

ternyata ditanggapi dengan antusias oleh masyarakat. Pembeli membludak 

dan mereka tidak menyangka bisnis yang mereka rencanakan hanya sebagai 

sampingan ternyata malah membuat mereka lebih sibuk dari biasanya. 

Mereka disibukkan oleh berbagai pesanan yang harus cek stok dulu, belum 

lagi komplain pelanggan yang barangnya salah kirim karena mereka 

mengganti nama warnanya menjadi lebih modern dan hal yang masih asing 

tersebut membuat karyawannya kebingungan. 

Suatu malam, butik Meccanism kedatangan tamu spesial yaitu dari Jakarta 

International Fashion Week. Tamu itu mengundang butik Meccanism untuk 

mengikutinya. Namun ternyata saat itulah mulai ada keretakan dalam rumah 

tangga mereka masing-masing. Gamal akhirnya mengetahui bahwa Sari ikut 

bekerja di butik Meccanism, ia marah dan pergi dari rumah. Anin yang belum 

menikahpun merasa gerah dengan cerita sahabatnya itu. Anin merasa marah 

kepada para laki-laki yang melarang istri untuk bekerja, dia juga kecewa 

kepada para sahabatnya yang semenjak nikah mereka tidak bisa menjadi diri 

sendiri. Dia mengaku belum mau menikah dengan Chaky bukan karena ada 

yang kurang, tetapi pernikahan sahabat-sahabatnya itulah yang membuatnya 

malas untuk melangkah lebih jauh. Ia khawatir akan dikekang jika sudah 

menikah. Akhirnya Anin menjauh dari Chaky, dia dekat dengan Michelle 
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anak dari tante Elma yang meminjamkan mereka modal untuk membuka 

butik. Michelle ini lahir di Prancis dan sekolah bisnis di sana. Anin 

dijodohkan dengan Michelle oleh mamanya dan tante Elma karena melihat 

bisnis yang dijalankannya akan membawa perubahan yang bagus jika 

keduanya menikah nanti. Anin masih belum sepenuhnya menerima tawaran 

tante Elma untuk dijodohkan dengan Michelle, ia masih memikirkan Chaky. 

Sampai suatu saat Anin bertemu dengan Michelle, mereka berdialog banyak 

dan dari beberapa pembicaraannya dengan Michelle setelah itu Anin 

menyadari bahwa Chaky adalah orang yang sempurna dan mencintainya 

dengan tulus. Akhirnya Anin memutuskan untuk memilih menikah dengan 

Chaky. 

Di satu sisi, Sari yang sedang sedih karena Gamal tidak kunjung pulang dari 

rumah, ia ditenangkan oleh orangtua dan mertuanya. Di rumah Sari ada 

seorang habib yang biasa menjadi guru bagi Gamal menanyakan sudah 

berapa hari Gamal tidak pulang. Bapak Gamal dan Bapak Sari bingung antara 

3 atau 4 hari Gamal sudah tidak pulang. Beberapa menit kemudian Gamal 

ternyata pulang dan dia disambut oleh abinya yang kemudian disusul oleh 

gurunya sang habib. Sari yang diberitahu oleh ayahnya bahwa Gamal sudah 

pulang kemudian menyambutnya dan meminta maaf sambil menangis terisak. 

Mereka kemudian berkumpul untuk mendengarkan nasihat dari habib guru 

Gamal. Tidak berapa lama setelah Sari dan Gamal rukun kembali, Bia dan 

Tata datang ke rumah Sari untuk menemuinya dan mengajaknya bicara 

karena mereka juga ditinggal pergi oleh suami masing-masing. Sari yang 
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masih sedih dan menangis mengatakan keputusannya untuk keluar dari 

Meccanism, ia menasehati Bia dan Tata untuk menutup butik itu karena itu 

biangnya dosa. Menurut Sari, istri tugasnya ya di rumah, merawat anak dan 

melayani suami, kalau melanggar aturan itu semuanya tidak akan berkah. Bia 

dan Tata pun bingung dengan keputusan Sari, mereka kemudian pulang ke 

rumah masing-masing tetapi saat Tata sampai rumah, ia mendapat kabar 

bahwa Faiz, anaknya sakit demam tinggi dan dibawa ke rumah sakit. Dokter 

mengatakan gizi dan vitamin Faiz berada di bawah angka normal, karena 

mungkin kurang diperhatikan. Ujulpun marah kepada Tata dan Bia yang 

sedang di luar ruangan.  

Setelah itu, Bia pulang ke rumahnya. Dia yang sedih karena Matnur tidak 

pulang juga langsung memeluk ibunya saat mengetahui sang ibu ternyata 

datang ke rumahnya. Matnur enggan untuk pulang karena merasa harga 

dirinya direndahkan oleh Bia yang sekarang bisa mencari uang sendiri dan 

penghasilannya melebihi dirinya. Matnur juga stres karena sinetron yang dulu 

membesarkan namanya kini membuangnya dari industri dan ia mengikuti 

casting seperti orang biasa. Imagenya sebagai artis sinetron membuatnya 

malu untuk menjalani semua itu, sehingga saat Bia mengetahui keadaannya 

sekarang, ia kecewa dan sedih hingga membuatnya enggan untuk pulang ke 

rumah. Namun saat Matnur merenungi kehidupannya, tukang parkir 

menghampirinya dan berterimakasih karena berkat adanya toko Meccanism 

milik istri Matnur, istri tukang parkir yang dibelikan jilbab olehnya sekarang 

jadi mau untuk memakai jilbab saat keluar rumah. Hal itu membuat sang 
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tukang parkir bahagia dan bersemangat untuk mencari uang. Dari sinilah 

Matnur kemudian sadar bahwa usaha yang dijalankan istrinya memberikan 

manfaat bagi orang lain. Ia mengesampingkan ego diri untuk melarang Bia 

bekerja dan mendukung Bia untuk tetap menjalankan bisnis di butik 

Meccanism, bahkan dia siap jika dimintai tolong sebagai model untuk 

mengiklankan produk butik.  

Ujul juga mengesampingkan ego dirinya. Ia merasa Tata telah bersikap bijak 

berusaha membantunya dalam hal ekonomi, sehingga Ujul juga ingin 

membantu Tata karena dia bidangnya di fotografi maka dengan bantuan Ujul 

nantinya Meccanism akan terbantu dalam hal desain maupun promo produk. 

Sedangkan Chaky akan membantu Anin untuk mempromosikan butik 

Meccanism dengan membuatkan video promosi yang tidak akan 

kontroversial. Gamal yang dari awal melarang Sari untuk bekerja tetap pada 

pendiriannya bahwa Sari tidak akan bekerja di butik, namun sebagai ganti 

tugas Sari di sana maka Gamal akan menyewa orang khusus untuk 

menggantikan tanggungjawab Sari di butik dan Sari tetap boleh bertemu 

sahabat-sahabatnya atau bermain ke butik sesuka hatinya karena rumah 

Gamal dan Sari akan pindah ke dekat butik tersebut. 

Demikianlah akhir dari film ini yaitu pasangan masing-masing saling 

memahami dan membantu bisnis istrinya. Mereka tidak lagi gengsi memiliki 

istri yang berpenghasilan lebih tinggi, bahkan mereka bangga karena dengan 

adanya butik tersebut bisa bermanfaat bagi orang lain. 
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Di akhir segmen cerita ini memunculkan kisah Anin yang kemudian 

memutuskan untuk memakai hijab. Dia mengatakan bahwa berhijab bukanlah 

sebuah hasil melainkan hijab adalah suatu perjalanan. Dia melihat langsung 

dari perjalanan ketiga sahabatnya dalam menjalani masalah pribadi, keluarga, 

berhubungan dengan banyak orang. Anin merasa perjalanan ketiga 

sahabatnya itu adalah sebuah peran yang walaupun tidak jarang mereka suka 

berbuat dosa, tetapi mereka tetap berusaha untuk menjadi lebih baik.   

C. Biografi Sutradara Hanung Bramantyo  

 

Setiawan Hanung Bramantyo atau yang lebih akrab dipanggil Hanung 

Bramantyo adalah seorang sutradara terkenal di Indonesia. Laki-laki 

kelahiran Yogyakarta, 1 Oktober 1975 ini beberapa kali memperoleh berbagai 

penghargaan sebagai sutradara terbaik lewat beberapa filmnya, seperti film 

layar lebar Brownies (Piala Citra) dan film cerita lepas Sayekti dan Hanafi. 

Sebelum menekuni dunia perfilman maupun sutradara dengan memperdalam 

ilmunya di Jurusan Film Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta, 

Hanung pernah kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 
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Beberapa film yang disutradarai oleh Hanung sempat menjadi kotroversi, 

seperti Perempuan Berkalung Sorban, Tanda Tanya (?), dan Cinta Tapi Beda.  

Film Perempuan Berkalung Sorban dianggap melakukan kritikan kontra 

produktif atas tradisi Islam konservatif yang masih banyak dipraktikkan 

dalam banyak pesantren di Indonesia. Sempat salah seorang dari Majelis 

Ulama Indonesia memberikan saran agar filmnya itu ditarik dari peredaran. 

Film tanda tanya dianggap mempertanyakan tentang toleransi di mana Front 

Pembela Islam memprotesnya dan akhirnya dilakukan beberapa pemotongan 

bagian dari film sesuai dengan hasil pertemuan antara Hanung dengan 

Majelis Ulama Indonesia. 

Tercatat sudah beberapa film disutradarai oleh Hanung sejak tahun 2000 

hingga 2017, diantaranya Catatan Akhir Sekolah, Get Married, Ayat-Ayat 

Cinta, Perempuan Berkalung Sorban, Perahu Kertas, Hijab, Gundala Putra 

Petir, dan masih banyak film-film lainnya.
41

 

Hanung Bramantyo mempersunting Zaskia Adya Mecca yang jarak usianya 

terpaut cukup jauh dengannya, yakni 12 tahun. Pada hari Senin, 14 

September2009 malam, mereka melaksanakan ijab qabul di Masjid At-

Taqwa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.  

Pada tanggal 17 Oktober2010 Zaskia melahirkan anak perempuan 

pertamanya yaitu Kana Sybilla Bramantyo dan hari Jumat, 2 

Agustus2013pukul 07.18 WIB, Zaskia melahirkan anak keduanya yang 

berjenis kelamin perempuan, kabar bahagia itu disampaikan langsung oleh 
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Hanung melalui twitternya. Bayi itu diberi nama Kala Madali Bramantyo. 

Pada 27 Februari2016 mereka dianugerahi anak ketiga yang berjenis kelamin 

laki-laki, diberi nama Bhai Kaba Bramantyo dan 23 Maret2018 lahir anak 

keempat yang berjenis kelamin laki-laki, diberi nama, Bhre Kata 

Bramantyo.
42

 

D. Adegandalam Film Hijab yang Mengandung Pesan Dakwah 

No Adegan Deskripsi 

1. 

 

Scene 4 

Bia menceritakan saat ia mengikuti 

seminar pemantapan iman dan 

ustadzahnya mengajak peserta untuk 

berdoa bersama dengan mengangkat 

tangan sampai sujud di lantai. 

2. 

 

Scene 24 

Matnur yang merupakan seorang 

artis sinetron terkenal, sedang 

bersembunyi di mobil Bia karena 

dikejar-kejar oleh para fansnya. 

Matnur mengajak Bia berjabat 

tangan untuk berterimakasih karena 

memperbolehkannya bersembunyi di 

mobil itu. Namun Bia menolak 

berjabat tangan dengan Matnur. 
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3. 

 

 

Scene 35 

Anin sedang merasakan gerah 

karena udara panasnya kota Jakarta 

lalu ia membuka bajunya. Gamal 

yang melihat hal tersebut langsung 

memalingkan muka dengan 

beristighfar. Gamal juga menyuruh 

Ujul yang sama-sama melihat hal 

tersebut untuk memalingkan 

mukanya. 

4. 

 

Scene 37 

Anin yang baru datang meminta 

waktu sebentar untuk menemui 

pacarnya, Chaky dan mereka saling 

berpelukan. Gamal melihat hal 

tersebut dan memisahkan mereka 

sambil berkata bukan muhrim. 

5. 

 

Scene 39 

Bia yang mengetahui suaminya 

pulang kerja memberitahu kepada 

teman-temannya agar nanti tidak ada 

yang ngecengin atau mem-bully. 

Kemudian Matnur masuk rumah dan 

disambut Bia dengan hangat. 
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6. 

 

Scene 42 

Saat berkumpul bersama,  Tata, Bia, 

dan Sari yang sudah berrumahtangga 

saling menceritakan perasaan 

mereka yang mulai keberatan tidak 

memiliki penghasilan sendiri, apa-

apa selalu menunggu jatah bulanan 

dari suami. Akhirnya mereka 

bersepakat untuk membuat usaha 

bersama yaitu fashion hijab yang 

didesain Bia.  

7. 

 

 

Scene 50 

Bia yang dikenal sebagai Gadis 

Hidayah setelah mengenakan jilbab 

di hari kedua seminar pemantapan 

iman, sedang mendakwahkan style 

hjabnya kepada para perempuan 

muslimah menggunakan  Alquran 

surat Al-Ahzab ayat 59. 
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8. 

 

 

Scene 55 

Usaha fashion hijab yang dirintis 

oleh Anin, Bia, Tata, dan Sari mulai 

kebanjiran pesanan. Mereka 

memasarkan produknya secara 

online dan Sari membantu berjualan 

sambil mengerjakan pekerjaan 

rumahnya. 

 

 

9. 

 

Scene 59 

Tata, Anin, dan Sari datang langsung 

ke JNE dan menyimak penjelasan 

dari petugas mengenai mesin 

pendeteksi keamanan barang yang 

akan dikirimkan melalui ekspedisi 

ini. 

10. 

 

Scene 75 

Ketika di rumah Sari, keempat 

sahabat ini sedang mendiskusikan 

nama yang tepat untuk butik mereka, 

Bia mengusulkan nama butik harus 

ada kata Mekah, karena ia ingin 

butik itu menjadi kiblat fashion 

muslim di dunia. Tata menyetujui 

dan mengusulkan namanya Mecca 
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Style, tapi kemudian Anin 

menyanggah dengan mengangkat 

tangannya dan berkata Meccanism. 

Menurut Anin, kalau mau butik 

tersebut menjadi kiblat fashion 

muslim di dunia maka mereka harus 

membuat namanya menjadi sebuah 

faham atau isme. Jadi, 

Meccanismadalah sebuah faham 

yang berorientasi pada kota Mekah 

yang menjadi kiblat fashion muslim 

di dunia. 

11. 

 

Scene 126 

Gamal pulang kerja dan ada tetangga 

yang bertamu ke rumahnya. Ia 

mengajak tetangganya itu 

berjabattangan dan menanyakan 

kabar serta keperluannya. Ternyata 

tetangga itu ingin bertemu Sari 

untuk memberitahu bahwa kamar 

yang selama ini disewa Sari akan 

dipakai keponakannya, jadi barang-

barang Sari yang ada di kamar 

tersebut dia minta untuk segera 
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dipindahkan. 

12. 

 

Scene 134 

Ibu Sari dan ibu Gamal sibuk 

menenangkan Sari yang terus 

menangis karena Gamal sudah 

beberapa hari tidak pulang. Ayah 

Sari mengelus-elus kucing 

peliharaan Sari dan ayah Gamal 

menunggu Habib Al-Habsyi yang 

sedang memperhatikan foto Gamal, 

Sari, dan anaknya. Kemudian Habib 

Al-Habsyi duduk sembari menanyai 

ayah Gamal dan ayah Sari sudah 

berapa harikah Gamal tidak pulang. 

Ayah Gamal menjawab 4 hari, 

sedangkan ayah Sari menjawab 3 

hari. Habib bingung karena jawaban 

mereka yang berbeda dan bertanya 

kembali manakah sebenarnya 

jawaban yang betul, namun kedua 

ayah tersebut menjawab kebalikan 

dari jawaban pertama. 
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13. 

 

Scene 135 

Ayah Sari dan Gamal dikejutkan 

oleh suara mobil Gamal yang 

menandakan ia pulang. Setelah turun 

dari mobil dan hendak masuk ke 

dalam rumah, Gamal kaget karena 

ayahnya  menyambut ia di depan 

pintu. Ia langsung mencium tangan 

ayahnya.  

14. 

 

Scene 136 

Gamal yang pergi dari rumah karena 

marah kepada Sari yang ternyata 

ikut bekerja dalam butik Meccanism, 

akhirnya pulang ke rumahnya. Di 

sana telah ada orangtua Sari dan 

Gamal, kemudian mereka sekeluarga 

mendengarkan nasehat  Habib Al-

Habsyi terkait permasalahan rumah 

tangga yang dialami. 

15. 

 

Scene 168 

Saat Bia, Tata, dan Sari selesai 

menceritakan kisah mereka mengapa 

berhijab sampai permasalahan 

rumah tangga serta akhir kisah 

tersebut, mereka bertanya kepada 

Chaky yang merupakan pacar Anin, 
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mengapa Anin tidak kunjung datang. 

Belum dijawab oleh Chaky, tiba-tiba 

Anin datang mengejutkan mereka 

karena tampil beda mengenakan 

hijab. Akhirnya mereka menanyai 

Anin kenapa ia berubah seperti itu. 

Anin menjawab ia terjebak, yaitu 

terjebak dengan ketiga sahabatnya. 

Anin menilai bahwa jilbab bukanlah 

sebuah hasil, tapi merupakan sebuah 

proses untuk menjadi lebih baik. 
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BAB IV 

ANALISIS ISI PESAN DAKWAH 

 

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan temuan-temuan dari hasil penelitian 

terhadap rumusan masalah mengenai pesan dakwah berupapesanaqidah, syariah, 

dan akhlak yang terdapat dalam film Hijab dengan menggunakan teori segitiga 

makna atau triangle meaning Charles Sanders Pierce. Dalam model triangle 

meaning yang dikemukakan Pierce, terdapat tiga konsep trikotomi sebagai 

berikut: 

1. Representamen/sign, yaknibentuk yang diterima oleh 

tandaatauberfungsisebagaitanda. Tandainiadalahsesuatu yang 

dapatditangkap oleh pancaindera yang 

dalamhaliniditunjukkandengangambaradegandalam film Hijab yang 

mengandungpesandakwah. 

2. Object, yakni sesuatu yang merujuk pada tanda. Sesuatu yang diwakili 

oleh representamen yang berkaitan dengan acuan. Object berupa 

representasi mental (ada dalam pikiran), dapat juga berupa konteks sosial 

yang menjadi referensi dari tanda. Yang berarti kehidupan di masyarakat 

terkait pesan dakwah yang digambarkan oleh adegan dalam film Hijab.  

3. Interpretant, yaknimaknadaritanda. Interpretant 

iniberupakonseppemikirandari orang yang menggunakantanda dan 

menurunkannya pada suatumaknatertentu. 
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Dalamhalinimenunjukkanpesandakwahapakah yang digambarkan oleh 

adegandalam film Hijab. 

Film Hijab inimerupakan film yang 

mengisahkantentangempatsahabatmuslimah yang 

menceritakanawalkisahmerekamemakai jilbab, sikaptoleransimerekakepada salah 

satusahabat yang belummaumemakai jilbab hinggamembukabisnis hijab yang 

kemudianmemicukeretakanrumahtangga. Hal tersebutdikarenakan para suami 

yang awalnyatidakmenyetujui para istriuntukbekerja. Namun 4 

sahabatinimampumenyelesaikanpermasalahanmerekamasing-

masingdenganmengesampingkan ego diri dan salingmemahami. 

Merekaakhirnyabisamenjalankanbisnis hijab dengandukungan para suami dan 

menemukanjalanhijrahnyamasing-masing.  

Walaupunadabeberapahal yang tidakpatutuntukditayangkanmenurutsebagian 

orang seperti yang telahdiuraikan di bagianlatarbelakangpenelitianini, 

namunpenelitimerasaadabeberapahalpositif yang 

dapatdiambilsebagaipesandakwahdari film tersebut. Penelitimengkaji film 

tersebutmenggunakanteorisegitigamaknamilik Charles Sanders Pierce dan 

menemukan 16 potonganadegan yang 

memuatbeberapapesandakwahberupapesanaqidah, syariah, dan akhlak. Beberapa 

potongan adegan tersebut antara lain: 

Gambar 4.1 

a. Sign  
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b. Object 

Gambar adegan di atas menceritakan tentang Bia yang mengikuti seminar 

pemantapan iman untuk menjadi wanita shalihah. Pada kehidupan sekarang 

tidak jarang iman hanya diyakini begitu saja tanpa disadari bahwa ada masa 

dimana iman seseorang naik turun seperti dalam sabda Nabi Muhammad 

Saw: 

 َ َْاإَِياَاتُاْا أَْدََا َٕ ُٓ انهَّ ئِ َّ َٓ نَُ إِنَ ْٕ ااَ َٓ ََُ ْؼبَتًة َ َْ َ هُ ِسخُّٕت َٕ بِْ ؼٌع ْٔ َ َسْبؼََُٕ  َٕ اَُبِْ ؼٌع ًَ ٚ اْاِ

(زِٔ انًسهى)ذَٖ
43

 ٌِ ا ًَ ٚ ُْاْاِ اْنَحَٛاُاُ ْؼبَتٌعِي َٕ ُْانلَِّسِٚي َػ  

Artinya: 

 “Iman itu lebih dari tujuh puluh atau lebih dari enampuluh. Yang paling 

utama adalah perkataan: “Laa Ilaaha Illa Allah” dan yang terendah 

adalah membersihkan gangguan dari jalanan dan rasa malu adalah satu 

cabang dari iman.” (HR. Muslim) 

 

Dari hadits di atas, jelas sekali bahwa ada kondisi dimana iman seseorang 

bisa naik dan turun, maka sangat dibutuhkan upaya untuk mengistiqomahkan 

kondisi iman yaitu salah satunya melalui seminar/kajian keagamaan. 

c. Interpretant 

                                                           
43

Abu> al-H}usayn Muslim Bin al-H}aja>j al-Qushayri>, S}ah}i>h}Muslim (Beirut: 

Da>r al-Fikr, 1992), 36. 
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Berdasarkan gambar di atas, pesan dakwah yang dapat diambil adalah pesan 

aqidah yaitu iman kepada Allah SWT dan pesan syariah berupa berdakwah  

melalui seminar pemantapan iman 

 

 

 

Gambar 4.2 

a. Sign 

 

b. Object 

Gambar di atasadalahayat yang digunakan Bia yang 

dikenaldenganGadisHidayahuntukmendakwahkanpemakaian jilbab kepada 

para perempuanmuslimah. Iaberkatabahwaselainmerupakanperintah agama 

jilbab membuatperempuanterlihatlebihteduh dan bersahaja. Berikutdalildalam 

Al-Quran: 

 ٍَّ ِٓ ٍْ َجَ بِٛبِ ٍَّ ِي ِٓ ْٛ ٍَ َػهَ ٍَ ُْٚدَِٛ ْؤِيُِٛ ًُ ََِساِا اْن َٔ بََُاحَِك  َٔ اِجَك  َٔ ُّٙت اُْم ِاَْش ا انَُّبِ َٓ َٚا أَُّٚت

ا ًًة ا َزِحٛ ُ َغفُٕزًة ٌَ َّللاَّ َكا َٔ  ٍَ ْٚ ٍَ  ََ  ُْٚؤذَ ٌْ ُْٚؼَسْ   ذَِنَك أَْدََٗ أَ

Artinya: 

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu 

dan istri-istri orang mukmin “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke 
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seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk 

dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, 

Maha Penyayang.”
44

 

 
Pada zaman sekarang sering sekali perempuan memakai jilbab hanya untuk 

sekedar bergaya, dibuka dan tutup sesuka hatinya karena mereka tidak tahu 

dasar hukum untuk mengenakan jilbab tersebut. Ada juga yang tidak mau 

berjilbab karena orang memakai jilbab dianggap kuno, tidak gaul, dan 

ketinggalan zaman.   

c. Interpretant 

Pesandakwah yang dapatdiambildaripotonganadegan di 

atasadalahpesanaqidahyaituberimankepada kitab Allah, Al-Quran dan 

pesansyariahyaituberjilbabuntukmelaksanakanperintah Allah Swt. 

Gambar 4.3 

a. Sign 

 

b. Object 

Gambar adegan di atas menceritakan tentang Matnur yaitu seorang artis 

sinetron terkenal yang sedang bersembunyi di mobil Bia karena dikejar-kejar 

oleh para fansnya. Matnur mengajak Bia berjabat tangan untuk 
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Al-Qur‟an, 33: 59 
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berterimakasih karena memperbolehkannya bersembunyi di mobil itu. Namun 

Bia menolak berjabat tangan dengan Matnur karena paham bahwa mereka 

bukan mahram. Hal seperti ini pada zaman sekarang sangat jarang ditemui. Di 

masa kini, kaum muda-mudi dengan bebasnya saling bersentuhan atau 

berpegangan tangan, mereka tidak memahami bahwa dalam hadits Rasulullah 

menyampaikan bahwa lebih baik ditusuk dengan pasak besi daripada berjabat 

tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Berikut teks hadits 

Rasulullah Saw: 

 ٌْ َسُجهٍدَسأِْسِفُْٛٛلؼََُ َ ْ َٛلٍد ًِ ُْبِ ِي َحِدٚدٍد ْٛسٌع  َ ُٓ هَ ُْ ًِ َْ َ سَّ  ًَ َ ًٚة خَِحهُّت اْيَسأَة ُٓ  نَ

Artinya: 

“Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik 

baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.” (HR. 

Thabrani dan Baihaqidalam Mu‟jam Al Kabir 20: 211).
45

 

 

c. Interpretant 

Pesan yang dapatdiambildalamadegan di 

atasyaitupesansyariahkarenamemuathukumatauaturandalam agama Islam 

terkaitberjabattangandenganlawanjenis yang bukan mahram. 

Gambar 4.4 

a. Sign  

                                                           
45

https://rumaysho.com/2258-hukum-jabat-tangan-dengan-wanita-non-mahram.html, 

diakses 16 November 2018 

https://rumaysho.com/2258-hukum-jabat-tangan-dengan-wanita-non-mahram.html
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b. Object 

Gambar di atas menceritakan bahwa Anin sedang merasakan gerah karena 

udara panasnya kota Jakarta lalu ia membuka bajunya. Gamal yang melihat 

hal tersebut langsung memalingkan muka dengan beristighfar. Gamal juga 

menyuruh Ujul yang sama-sama melihat hal tersebut untuk memalingkan 

mukanya. Zaman sekarang, perilaku laki-laki seperti Gamal ini jarang sekali 

ditemui. Dimana laki-laki kebanyakan jika melihat perempuan memakai 

pakaian ketat atau seksi mereka tidak bisa menahan pandangannya untuk 

tidak melihat aurat wanita tersebut. 

c. Interpretant 

Gambar adegan di 

atasmengandungpesandakwahberupapesansyariahkarenamenghindarisuatuke

maksiatan, selarasdenganhadits: 

 ٌْ ُ أَ ٍَّ َّللاَّ ْٔ نَُِٕٛ َك َُْكِس أَ ًُ ٍِ ان ٌَّ َػ ُٕ َٓ ُْ َ نَخ َٔ ْؼُسِٔف  ًَ ٌَّ بِان ِِ نَخَ ُْيُس انَِّر٘ ََْفِسٙ بَِِٛد َٔ

ُُّْ  ُىَّ حَْدُػََُّٕ  ََ  ُْٚسخََ اُا نَُكىْ  ُْٛكْى ِػيَابًةا ِي (زِٔ انخسير٘) َْٚبؼَ  َػهَ
46

. 

Artinya: 
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Abu> „I>sa Muh}ammad Bin „I>sa Bin Sawrah, Sunan at-Tirmidhi> (Beirut: Da>r al-

Fi>kr, 1994), 69 
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 “Demi Zat yang jiwakuberada di tangan-Nya, sungguh kalian 

harusmemerintahkankepada yang ma‟ruf dan mencegahdari yang mungkar, 

atau Allah akanmenimpakanhukumanatas kalian 

(karenameninggalkanaktivitasamarma‟rufnahimungkar), kemudian kalian 

berdoakepada-Nya dan tidakdikabulkan-Nya.” (HR. Tirmidzi) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

a. Sign  

 

b. Object 

Gambar di atas menceritakan tentang Anin yang memeluk pacarnya yaitu 

Chaky dan Gamal melihat hal tersebut. Dia memisahkan mereka karena 

mereka bukan mahram dan belum terikat dalam pernikahan. Pada masa 

sekarang, jarang ada yang berani untuk berbuat seperti Gamal. Kebanyakan 

orang zaman sekarang tidak peduli dengan kemaksiatan yang ada di 
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sekitarnya, mereka cenderung apatis karena takut dianggap sebagai orang 

kolot dan  terlalu mencampuri urusan orang lain. 

c. Interpretant 

Adegan di atasdapatdiambilpesandakwahberupapesansyariah, 

karenamelakukanamarma‟rufnahimunkar, sepertisabda Nabi Muhammad 

Saw: 

ٌْ نَْى َْٚسخَِلْغ  ،  َئِ ِّ ٌْ نَْى َْٚسخَِلْغ  َبِِهَساَِ ِِ،  َئِ ا  َْهُٛغَِّْٛسُِ بَِِٛد َُْكسًة ُُْكْى ُي ٍْ َزأَٖ ِي َي

 ٌِ ا ًَ ٚ ذَِنَك أَْضؼَُ  اْاِ َٔ  ، ِّ (زِٔ انًسهى)  َبِيَْهبِ
47

 

Artinya: 
“Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah ia 

dengan tangan, jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan, jika tidak 

mampu, maka dengan hati (dengan menunjukkan ketidak ridhaan terhadap 

kemungkaran tersebut), dan itulah selemah-lemah iman.”(HR. Muslim) 

 

Gambar 4.6 

a. Sign  

 

b. Object 

Gambar di atas menceritakan Matnur yang sudah menjadi suami Bia, dia baru 

pulang kerja dan disambut Bia dengan sambutan yang hangat. Pada 

kehidupan sekarang, banyak yang saat suami pulang kerja istrinya tidak 
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Al-Qushayri>, Shah}i>h} Muslim,39 
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menyambut dengan hangat atau bahkan tidak ada di rumah karena disibukkan 

oleh pekerjaan yang dimiliki masing-masing. 

c. Interpretant 

Pesandakwah yang dapatdiambildalamadeganiniyaitupesansyariah yang 

berupamelaksanakanperintah Allah dalamhalmelayanisuami. 

 

 

 

 

Gambar 4.7 

a. Sign  

 

b. Object 

Gambar adegan di atas menceritakan Bia yang sedang mendakwahkan style 

hijabnya kepada para perempuan muslimah. Pada masa kini, jarang yang 

berani untuk memberikan motivasi atau berdakwah karena merasa tidak 

punya ilmu yang cukup atau merasa bukan seorang ustadz/ustadzah sehingga 

tidak wajib berdakwah dan memilih memikirkan dirinya sendiri dahulu. 
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c. Interpretant 

Gambar di atasmengandungpesandakwahberupapesansyariah, 

karenamenjalankanperintah Allah Swtuntukberdakwah, 

menyampaikankebaikanwalaupunsatuayat: 

ْٕ  َٚتًة  نَ َٔ (زِٔ انب از٘) ... بَِهّغُٕا َػُِّٗ 
48

 

“Sampaikanlahdarikuwalauhanyasatuayat…” (HR. Bukhari) 

Ada juga pesandakwah lain yaitupesanakhlakterhadapsesamamuslimah, 

bersikapramah dan murahsenyumkarenasenyumadalahsedekah, 

sebagaimanadiungkapkandalamhaditsberikut: 

(زِٔ انخسير٘)... فِى َوْجِه أَِخيَ  لََ  َصَدقَةٌ  َ َ ُّسُ  َ 
49

 

Artinya: 

 “Senyummu di depansaudaramuadalahsedekahbagimu…” (HR. Tirmidzi) 

 

Gambar 4.8 

a. Sign  

 

b. Object 

Pada gambar adegan di atas menceritakan Tata, Anin, dan Sari yang sedang 

melakukan survei langsung ke kantor ekspedisi JNE di Jakarta dan seorang 

                                                           
48

Abi>„Abdilla>h Muh}ammad Bin Isma>il Bin Ibra>him Bin al Mughi>rah} al 

Bukha>ri> a l Ja„fi, S}ah}i>h}Bukha>ri>, (Beirut: Da>r al-Fi>kr, 1995),  174 
49

Sawrah, Sunan at-Tirmidhi> , 437 
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petugas menjelaskan bahwa di ekspedisi tersebut ada mesin pendeteksi paket 

yang akan memastikan bahwa dalam paket tidak ada hal ilegal yang akan 

dikirimkan. Pada kehidupan sekarang dimana telah merebaknya bisnis online 

shop di Indonesia, dari pihak penjual online tidak banyak yang mensurvei 

langsung bagaimana ekspedisi yang mereka gunakan untuk mengirimkan 

paket. Masa kini, seller lebih memilih untuk langsung mengantarkan paket 

kiriman ke ekspedisi tanpa banyak bertanya bagaimana sistem atau hal lain 

yang berkaitan dengan pengiriman. 

c. Interpretant 

Pesandakwahdalamadegan di atasyaitupesansyariah yang 

ditunjukkandengansikapkehati-hatiandari Tata, Anin, dan Sari 

sehinggamerekamensurveilangsungbagaimanasistempengiriman yang 

dilakukan oleh ekspedisi JNE. Hal iniselarasdenganhadits Nabi Muhammad 

Saw yang berbunyi:  

ا  ًَ ُٓ َُْٛ بَ َٔ ٌٍع  ٌَّ اْنَحَساَو بَِّٛ إِ َٔ ٌٍع  ٌَّ اْنَح ََل بَِّٛ اثٌع إِ َٓ ٍَ انَُّاِس ُيْ خَبِ ٍَّ َكثِٛسٌع ِي ُٓ ًُ   َ َْٚؼهَ

اََغ  ِٗ  َٔ اِث  َٓ اََغ  ِٗ ان ُّتبُ َٔ  ٍْ َي َٔ  ِّ ِػْسِض َٔ  ِّ اِث اْسخَْبَسأَ ِنِدُِٚ َٓ ٍِ احَّيَٗ ان ُّتبُ ًَ َ 

ٌَّ ِنُكّمِ َيِهكٍد  إِ َٔ ِّ أَ َ  ٌْ َْٚسحََغ  ِٛ ٗ ُِٕٚ ُك أَ ًَ َل اْنِح ْٕ اِػٗ َْٚسَػٗ َح اْنَحَساِو َكانسَّ

ٌَّ  ِٗ اْنَ َسِد ُيْ غَتًة إِذَا َصهََحْج َصهََح  إِ َٔ ِ َيَحاِزُيُّ أَ َ  ٗ َّللاَّ ًَ ٌَّ ِح إِ َٔ ٗ أَ َ  ًًة ِح

َٗ اْنيَْه ُ  ِْ َٔ ُ أَ َ 
إِذَا  ََسدَْث  ََسدَ اْنَ َسدُ ُكهُّّت َٔ  ُ (زِٔ انًسهى)اْنَ َسدُ ُكهُّّت

50
 

Artinya: 

“Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. 

Di antara keduanya terdapat perkara syubhat -yang masih samar- yang tidak 

diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri 

dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan 

kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka 
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ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang 

menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir 

menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan 

tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-

Nya.” (HR. Muslim) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 

a. Sign  

 

b. Object 

Adegan di atas menceritakan keluarga Sari dan Gamal yang mendengarkan 

nasihat dari Habib bahwa manusia itu tidak akan pernah luput dari kesalahan. 

Hal ini berlangsung saat Gamal pulang setelah beberapa hari pergi dari rumah 

karena ia marah kepada Sari yang telah berbohong kepadanya. Pada zaman 

sekarang, jarang sekali saat ada masalah, satu keluarga dengan kompak 

menanyakan dan meminta nasihat dari ustadz atau orang yang benar-benar 

paham agama untuk mendapatkan solusi dari permasalahan.  

c. Interpretant 

Dari gambaradegan di atasdapatdiambilpesandakwahberupapesansyariah, 

haltersebutdigambarkandengankeluarga Gamal dan Sari yang mengembalikan 
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dan mencaripemecahanmasalahkepadaduahalpokokdalamhidupiniyaitu Al-

Quran dan Hadits yang disampaikan oleh ustadzatau orang yang paham 

agama. Mereka memahami bahwa saling menasehati dalam kebaikan 

merupakan salah satu ciri dari agama Islam, seperti termaktub dalam hadits 

Nabi Muhammad Saw: 

يُن النَِّصيَحةُ » قَاَل - ملسو هيلع هللا ىلص-َعْن  َِ يٍم الدَّاِرّىِ أَنَّ النَّ ِىَّ  ِ » قُْلنَا ِلَ ْن قَاَل « الّدِ ّلِِلَّ

ِة اْلُ ْ ِلِ يَن َوَعااَّ ِِ مْ  (زِٔ انًسهى)َوِلِ  َااِِه َوِلَ ُ  ِلِه َو َ ِ َّ
51

 

Artinya: 

Dari Tamim bin AusAdhari ra, iaberkata, Nabi Saw bersabda “Agama 

ininasehat”, kami bertanya, “Miliksiapakahnasehatitu (siapa yang 

berhakmemberikannya)?”. Beliaubersabda, “Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, 

pemimpin-pemimpinumat Islam dan umatislam pada umumnya.” (HR. 

Muslim) 

Gambar 4.10 

a. Sign  

 

b. Object 

Gambar adegan di atas menceritakan empat wanita yang bersahabat sedang 

berkumpul, mereka mengenakan style hijab yang berbeda-beda. Sari 

memakai hijab syar‟i, Bia dengan hijab fashion, Tata dengan turbannya, dan 

Anin yang belum mau memakai hijab. Di zaman sekarang di kalangan 
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perempuan, mereka ada yang tidak mau berteman bahkan bersahabat hanya 

karena perbedaan penampilan. Yang berhijab fashion tidak mau berteman 

dengan yang berjilbab besar hanya karena merasa berbeda dengannya, 

begitupun sebaliknya. Bahkan ada yang enggan untuk berteman atau 

bersahabat dengan perempuan yang belum memakai jilbab dengan alasan-

alasan tertentu. 

c. Interpretant 

Pesandakwahyang dapatdiambildarigambaradegantersebutyaitupesanakhlak. 

Hal tersebutditunjukkandarisikapkeempatsahabattersebut yang 

menghargaiperbedaandalamberpenampilanatauberhijab. Sesuaifirman Allah 

dalam Al-Quran: 

ْْدَٖ َسبِٛ ًة  َٕ أَ ُْ  ٍْ ًَ ِّ  ََسبُّتُكْى أَْػهَُى بِ ُم َػهَٗ َ اِكهَخِ ًَ  اُْم ُكمٌّل َْٚؼ

Artinya: 

“Katakanlah (Muhammad), “Setiap orang berbuat sesuai pembawaannya 

masing-masing.” Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar 

jalannya.”
52

 

 

Gambar 4.11 

a. Sign  

 

 

 

 

 

b. Object 
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Gambar di atas menceritakan Bia, Tata, Anin, Sari yang sedang berdiskusi 

mengenai nama butik mereka nanti. Bia mengusulkan nama butiknya harus 

ada kata Mekah karena Bia ingin butiknya itu seperti kota Mekah yang 

walaupun berada di Arab tapi semua umat Islam seluruh dunia merasa 

memiliki kota itu. Zaman sekarang, orang memberikan nama apapun biasanya 

menggunakan nama-nama yang trendy atau kekinian dan jarang mengaitkan 

dengan agama atau segala pernak perniknya. Namun dalam adegan ini 

mereka memilih nama butik dengan mencantumkan nama Mekah yang di 

sana terdapat ka‟bah yaitu kiblat umat muslim di dunia saat melaksanakan 

shalat. 

c. Interpretant 

Pesandakwah yang dapatdiambildariadegandi atasadalahpesanakhlak, 

yaituakhlakseorangmuslim yang menghargaikotaMekah al-mukarramah. 

Gambar 4.12 

a. Sign  

 

b. Object 

Gambar adegan di atas menceritakan Gamal yang baru pulang kerja dan ada 

tetangga yang bertamu, Gamal menyambut tetangganya itu dengan ramah, 
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mengajak untuk berjabat tangan, dan menanyakan kabarnya. Pada masa kini 

apalagi di kota besar, tidak jarang orang yang sebenarnya bertetangga namun 

seperti tidak saling kenal satu sama lain karena kesibukan bekerja yang 

membuat mereka tidak sempat untuk  berinteraksi dengan tetangganya. 

c. Interpretant 

Pesandakwah yang dapatdiambildariadegantersebutyaitupesanakhlak yang 

berupaakhlakterhadaptetangga. 

Gambar 4.13 

a. Sign  

 

b. Object 

Gambar adegan tersebut menceritakan tentang usaha online shop yang 

dijalankan oleh Anin, Sari, Bia, dan Tata yang mulai mengalami kebanjiran 

pesanan. Mereka bekerja sama untuk menangani setiap daftar pesanan yang 

masuk. Zaman sekarang, fenomena bekerjasama dalam bisnis yang dilakukan 

dengan ikhlas dan tanpa ada rasa iri dengan pembagian tugas masing-masing 

sangat jarang ditemukan. Biasanya jika bekerja dalam satu tim, ada yang 

merasa iri dengan temannya yang mendapat tugas sedikit sedangkan ia 

mendapat tugas yang banyak sedangkan hasil yang didapat sama besarnya. Di 
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masa kini juga ada yang tidak suka bekerja sama dalam perniagaan karena 

ingin meraup keuntungan penuh tanpa dibagi. 

c. Interpretant 

Pesandakwah yang dapatdiambildarigambaradegan di 

atasadalahpesanakhlakterhadapsesamamanusia. Digambarkan oleh 

perilakuAnin, Tata, Bia, dan Sari yang mampubekerjasamatanpaada yang 

merasadirugikansatusama lain karenasalingmemahami dan 

mengertikondisimasing-masing. 

Gambar 4.14 

a. Sign  

 

 

 

 

 

b. Object 

Pada gambar adegan di atas menunjukkan ayah Sari memperlakukan kucing 

dengan sangat lembut dan mengelus-elus bulunya. Pada masa kini, ada 

beberapa orang yang bersikap kurang baik terhadap binatang, seperti kucing. 

Banyak yang membunuh binatang itu dengan menyiksanya atau meracuni 

karena ketidaksukaan mereka.  

c. Interpretant 
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Pesandakwah yang dapatdiambildarigambaradegan di 

atasyaitupesanakhlakkepadabinatang. Digambarkan oleh perilaku ayah Sari 

yang mengelus-eluskucingsebagaitandaiamenyukainya. 

 

 

Gambar 4.15 

a. Sign  

 

 

 

 

 

 

b. Object 

Gambar adegan di atas menceritakan Gamal yang baru pulang dan 

menjumpai sang ayah yang telah menunggunya. Ia langsung mencium tangan 

ayahnya sebagai tanda hormat dan kasih sayang. Zaman sekarang, seorang 

anak laki-laki dewasa biasanya gengsi jika diminta untuk mencium tangan 

orangtuanya karena mereka menganggap dirinya bukan anak kecil lagi yang 

harus mencium tangan orang tua saat hendak pergi atau pulang dari suatu 

tempat. 

c. Interpretant 
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Pesandakwah yang 

dapatdiambildarigambaradegantersebutyaitupesanakhlakterhadaporangtua, 

digambarkandenganperilaku Gamal yang menciumtanganayahnyasebagai 

bentuk hormat kepada orangtua. 

 

 

 

Gambar 4.16 

a. Sign  

 

b. Object 

Gambar adegan di atas menceritakan Anin yang memutuskan untuk berhijrah 

dan memakai jilbab. Ketiga sahabatnya pun sangat senang dengan keputusan 

Anin. Fenomena saat ini, masih ada orang yang jika temannya berhijrah dan 

memakai jilbab ia mengolok-oloknya dengan sebutan sok suci atau jilbab 

dijadikan ejekan karena akhlak yang dimiliki masih belum begitu baik. Selain 

itu ada pula yang mengejek dengan menggali masa lalunya yang mungkin 

tidak baik, kemudian hal tersebut dijadikan alasan untuk tidak mau 

mengenakan jilbab. 
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c. Interpretant 

Pesan dakwah yang dapat diambil dalam gambar adegan di atas yaitu pesan 

syariah berupa menaati perintah Allah dengan menjalankan kewajiban 

memakai jilbab. Selain pesan akhlak, ada pula pesan lain yang dapat diambil 

dari potongan adegan tersebut yaitu pesan akhlak, ditunjukkan dengan sikap 

Tata, Sari, dan Bia yang ikut senang melihat perubahan positif dari sahabat 

mereka, Anin yaitu memakai hijab. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah mengobservasi film dan menganalisa hasil temuan data yang 

telah dijelaskan pada bab sebelumnya, peneliti memaparkan beberapa 

kesimpulan terkait pesan dakwah yang dapat diambil oleh peneliti dari film 

Hijab ini yaitu pesan aqidah, pesan syariah, dan pesan akhlak.  

1. Pesan Aqidah yang disampaikan dalam film Hijab berdasarkan analisis 

semiotik Charles Sanders Pierce yaitu iman kepada Allah Swt dan iman 

kepada kitab Allah, Al-Qur‟an. Iman kepada Allah ditunjukkan oleh 

gambar potongan adegan 4.1 saat Bia mengikuti seminar pemantapan 

iman yang diisi oleh seorang ustadzah dan iman kepada Al-Qur‟an 

terdapat pada gambar adegan 4.2 yaitu Bia menggunakan dalil berupa 

QS. Al-Ahzab ayat 59 saat mendakwahkan style hijabnya. 

2. Pesan Syariah yang terdapat dalam film Hijab berdasarkan analisis 

semiotik Charles Sanders Pierce merupakan pesan yang paling banyak 

ditemukan oleh peneliti yaitu berupa 10 potongan adegan. Di antaranya 

menjalankan kewajiban berdakwah pada gambar 4.1, menjalankan 

kewajiban untuk berjilbab seperti yang ditunjukkan gambar 4.2 dan 4.16,   

berjabattangan dengan lawan jenis yang bukan mahram pada gambar 4.3, 

menghindari kemaksiatan dan amar ma‟ruf nahi munkar seperti yang 

dilakukan Gamal pada gambar 4.4 dan 4.5, sikap Bia yang menyambut 



84 
 

 

suaminya pulang kerja dengan muka berseri ditunjukkan oleh gambar 4.6 

keberanian Bia mendakwahkan style hijab walaupun bukan seorang 

ustadzah dalam gambar 4.7, sikap berhati-hati terhadap sesuatu yang 

syubhat pada gambar 4.8, dan mengembalikan pemecahan masalah 

kepada Quran Hadits sebagai bukti bahwa agama adalah nasehat yang 

ditunjukkan pada gambar potongan adegan 4.9. 

3. Pesan akhlak yang disampaikan dalam film Hijab berdasarkan analisis 

semiotik Charles Sanders Pierce yaitu akhlak terhadap sesama 

perempuan berupa tersenyum di hadapan mereka dan menghargai 

perbedaan dalam hal penampilan atau berhijab seperti dalam gambar 4.7 

dan 4.10. Ada pula akhlak terhadap kota Mekah yang merupakan kota 

suci umat Islam pada gambar 4.11, akhlak terhadap tetangga yang 

digambarkan Gamal dalam potongan adegan 4.12, saling memahami 

kondisi satu sama lain dan tidak berprasangka buruk terhadap sesama 

seperti pada gambar 4.13, akhlak terhadap binatang yang ditunjukkan 

bapak Sari mengelus-elus kucing dalam gambar 4.14, akhlak terhadap 

orang tua yang ditandai dengan Gamal mencium tangan abinya saat 

pulang ke rumah seperti dalam gambar 4.15 dan akhlak terhadap saudara 

seiman berupa ikut bahagia melihat perubahan positif yang dialami oleh 

saudaranya tersebut sebagaimana ditunjukkan gambar 4.16. 
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B. Saran 

1. Bagi para da„i>, peneliti mengharapkan agar memanfatkan teknologi 

dalam menyampaikan maddah atau materi dakwah, salah satunya melalui 

film religi. 

2. Bagi mahasiswa KPI, diharapkan mampu mengaplikasikan ilmunya 

untuk memperbaiki moral generasi muda Islam menjadi lebih baik lagi 

melalui karya-karya film yang memuat pesan-pesan dakwah. 

3. Untuk mahasiswa yang akan menggunakan penelitian ini sebagai salah 

satu rujukan dalam penelitiannya diharapkan memiliki rumusan masalah 

yang berbeda dengan penelitian ini. 

4. Kepada masyarakat secara umum, peneliti berharap agar lebih cerdas 

dalam menilai atau mengkritisi sebuah film. Melihat film secara 

keseluruhan, tidak hanya sekilas sehingga mampu mengambil pesan-

pesan moral yang ingin disampaikan oleh pembuat film tersebut dan 

membuang hal-hal negatif yang mungkin ada di dalamnya. 

5. Peneliti mengharap agar para perempuan muslimah saling menjaga sikap 

toleransi kepada sesama muslimah walaupun ada yang berhijab pendek, 

hijab besar, bercadar, atau bahkan belum berhijab karena hal tersebut 

akan membuat hidup menjadi tenang, damai, dan rukun.  

6. Bagi perempuan yang berhijab sebaiknya tetap menghargai perempuan 

yang belum memakai hijab karena bisa jadi suatu saat perempuan 

tersebut terbuka hatinya untuk memakai hijab. Yang harus dilakukan 
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adalah terus mendakwahkan hijab, bisa dengan penampilan atau dengan 

akhlak yang ditunjukkan oleh perempuan yang berhijab. 
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