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ABSTRAK 

Nasukoh, Durohtun. 2019. Penyampaian Pesan Komunikasi Dakwah Dalam Film 

Surga Yang Tak Dirindukan. Skripsi. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Muslih Aris Handayani, M.Si. 

Kata Kunci: Pesan, Film, Analisis Semiotika. 

Film adalah media audio visual yang berbentuk gambar sehingga secara 

psikologis memiliki kecenderungan yang unik dalam menyajikan pesan untuk 

menerangkan hal-hal yang masih samar, mengurangi keraguan dan lebih mudah 

untuk diingat. Film juga memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjangkau 

segmen sosial. Tidak jarang banyak pesan disampaikan melalui media ini. Salah 

satu judul film menarik bagi penulis adalah film “Surga Yang Tak Dirindukan”. Di 

dalam film ini banyak sekali nila-nilai dakwah yang dapat menjadi pelajaran bagi 

kita dan kepopoleran film ini meledak pada tahun 2015 yang sudah ditonton oleh 1 

juta orang lebih, 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis Roland 

Barthes pada tataran denotasi, konotasi, dan mitos dalam film Surga Yang Tak 

Dirindukan. Dan bagaimana pesan dakwah dalam film Surga Yang Tak Dirindukan. 

Analisis yang digunakan dalam menganalisis film Surga Yang Tak Dirindukan 

adalah analisis semiotika Roland Barthes, berupa signifikasi dua tahap (tow order 

of significationi) denotasi dan konotasi. Kemudian dibagi signifer (penanda) dan 

signifed (pertanda) analisis tataran pertama dan tataran kedua konotasi serta makna 

mitos dalam menganalisis semiotika dalam film. Metode penelitian yang digunakan 

analisis semiotika yang bersifat deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan analisis, kesimpulan dari penelitian ini adalah pada film Surga 

Yang Tak Dirindukan ditemukan (1) Denotasi adalah Arini adalah sosok 

perempuan yang sangat sabar dan ikhlas dengan apa yang telah terjadi di dalam 

kehidupannya terutama dalam kehidupan rumah tangganya.(2) Konotasi adalah 

Arini merupakan sosok yang sangat baik hati kepada siapapun termasuk kepada 

orang yang menyakitinya sekalipun. Sehingga dia memaafkan Pras yang sudah 

berpoligami dengan Meirose dan mengajak Meirose untuk hidup bersama dengan 

mereka. Semua itu disebabkan oleh rasa cintanya kepada keluarganya agar tidak 

berantakan dan bisa membangun surge dengan keluarganya walaupun bukan surga 

yang diimpikan oleh Arini itu sendiri. (3) Mitos adalah sikap profesionalitas yang 

dimiliki Arini yang terlihat dalam dari usahanya dalam mempertahankan keutuhan 

keluarga kecilnya dan memiliki rasa yang harus dimiliki oleh seorang istri dan ibu 

bagi anaknya. Sehingga menciptakan personalitas gaya dan tindakan sosial dalam 

keprofesionalan Arini sebagai seorang ibu sekaligus istri. Sedangkan pesan dalam 

film Surga Yang Tak Dirindukan adalah (1) Pesan akhlak meliputi berbaik hati dan 

lembut, istiqomah, berusaha membantu orang lain yang membutuhkan, memaafkan 

orang lain/pemaaf, bersyukur, dan poligami.(2) Pesan syariah meliputi tawakal.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Komunikasi massa adalah salah satu konteks komunikasi antar 

manusia yang sangat besar perannya dalam perubahan sosial atau 

masyarakat.1 Informasi yang disebarkan melalui media massa saat ini, 

sudah sangat mudah ditangkap oleh masyarakat. Sebab, media sudah 

memberikan kemudahan bagi masyarakat. Oleh karena itu, media sudah 

menjadi bagian penting bagi kehidupan manusia. 

   Media adalah unsur paling dalam berkomunikasi massa, bahkan 

ada yang menganggap sebagai inti dari komunikasi massa. Media massa 

terbagi menjadi media elektronik, media cetak dan yang paling tren saat ini 

media interaktif di dunia maya yaitu internet. Fungsi media massa adalah 

untuk menyampaikan informasi (to inform), mendidik ( educate), dan 

menghibur ( entertaint) .2 informasi sudah menjadi kebutuhan manusia 

yang esensial untuk mencapai tujuan. Melalui informasi manusia dapat 

mengetahui peristiwa yang terjadi di sekitarnya, memperluas cakrawala 

pengetahuan, sekaligus memahami kedudukan serta peranannya dalan 

masyarakat.3 

Paul Lazarfeld dan Robert K.  Merton  mengatakan bahwa media 

massa juga mempunyai fungsi racun pembius.  Meskipun istilah ini sangat 

                                                           
1 Nurani Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2010), 

191. 
2 Onong Uchana, Dinamika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 54. 
3 Wawan Kusnadi, Komunikasi Massa, Sebuah Analisis Media Televisi, (Jakarta: PT 

Remika Cipta, 1996), 68. 
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ekstrem tetapi tidak bisa dimungkiri jika media massa tidak dikelola secara 

bijak atau sekadar mengejar keuntungan materi, itu bisa menjadi “racun” 

bagi masyarakat. Hal ini tidak mengarah pada masyarakat untuk maju, 

bersatu, jujur tetapi justru sebaliknya, yakni menciptakan kemunduran, 

bercerai-berai atau terus konflik dan melakukan kebohongan. Oleh karena 

itu, media massa yang tidak dikelola secara profesional berdasarkan moral 

yang baik sangat berbahaya bagi masyarakat.4   

Media yang digunakan dengan baik, akan membentuk masyarakat 

agen of change karena media juga bisa menjadi institusi budaya yang akan 

mengubah dan bermanfaat bagi manusia yang bermoral dan masyarakat 

sakinah. Dengan demikian, media massa juga akan berperan untuk 

mencegah perkembangan budaya-budaya yang akan merusak peradaban 

manusia.   

Media massa banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

umumnya surat kabar, radio, televisi dan film. Berdakwah dengan media 

massa dapat menimbulkan keserempakan. Artinya, suatu pesan dapat 

diterima oleh komunikan yang jumlahnya relatif amat banyak. Dengan 

demikian, untuk menyebarkan informasi, media massa efektif dalam 

mengubah sikap, perilaku, pendapat komunikan dalam jumlah yang 

banyak.5  

Penggunaan media televisi lebih mudah diterima oleh khalayak. 

Hal ini karena televisi tidak hanya berfokus pada satu media saja. Akan 

                                                           
4 Nuruddin, Pengantar Komunikasi Massa, (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2007), 77-

78. 
5 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, (Bandung:  Remaja Rosdakarya,  2010), 104. 
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tetapi, televisi merupakan penggabungan antara audio visual dan suara. 

Salah satu cara berdakwah melalui televisi dengan menggunakan film. 

Adapun pengertian film adalah media audio visual yang berbentuk gambar 

sehingga secara psikologis memiliki kecenderungan yang unik dalam 

menyajikan pesan untuk menerangkan hal-hal yang masih samar, 

mengurangi keraguan dan lebih mudah untuk diingat.6 Jadi, berdakwah 

melalui film itu sangat mudah diingat oleh masyarakat karena dalam film 

terkadang muncul keunikan-unikan yang langsung bisa diterima oleh 

pancaindera.  

Menjamurnya televisi di Indonesia disebabkan masyarakat kita 

yang senang dengan budaya menonton dari pada membaca buku. Dunia 

perfilman di Indonesia pun terus berkembang dari waktu kewaktu. Bisnis 

perfilman pun kian tumbuh besar, karena minat masyarakat akan film yang 

kian hari kian besar. Film juga menjadi alat yang sangat mujarab untuk 

menyebarkan ide atau opini tertentu. Penonton dapat menangkap pesan-

pesan secara aoudi-visual yang didalamnya banyak mengandung nilai 

sosial manusia sesungguhnya. Film umunya dibangun dengan banyak 

tanda. Tanda-tanda itu termasuk sebagai sistem tanda yang bekerja sma 

dengan baik dalam upaya mencapai efek yang diharapkan.7 Masyarakat 

lebih mudah menyerap pesan yang ingin disampaikan melalui film 

dibandingkan dengan media lainnya, karena film mempunyai keunggulan 

yang dapat dilihat secara langsung dan dapat didengar. Masyarakat dapat 

                                                           
6 Ibid., 108. 
7 Alex Sobur, Dasar-Dasar Jurnalistik, (Bandung: Fakultas Ilmu Komunikasi universitas 

Islam Bandung, 1999), 35. 
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menikmati film secara mendalam, sehigga dapat mengambil pelajaran dari 

setiap tayangan film tersebut.8 

Film juga memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjangkau 

segmen sosial. Selanjutnya, para ahli berpendapat bahwa film memiliki 

potensi untuk mempengaruhi khalayaknya. Sejak itu, merebaklah berbagai 

penelitian yang hendak melihat dampak film terhadap masyarakat, 

hubungan antara film dan masyarakat selalu dipahami secara linier. 

Artinya, film selalu memengaruhi dan membentuk masyarakat 

berdasarkan muatan pesan (message) dibaliknya, tanpa pernah berlaku 

sebaliknya.   

Film digunakan tidak hanya sebagai media yang mereflesikan 

realitas namun bahkan membentuk realitas. Film dapat memiliki pengaruh 

positif dan negatif, salah satu pengaruh positif yaitu pesan film yang 

disampaikan menanamkan nilai pendidikan, kebudayaan, budi pekerti, dan 

sebagainya. Di sisi lain film dapat memiliki pengaruh negatif terhadap 

penikmat film tanpa adanya filter yang baik. Dua tema yang umumnya 

menimbulkan kecemasan dan perhatian masyarakat ketika disajikan dalam 

film adalah adegan-adegan seks dan kekerasan.9 

Sebagaimana penelitian Irawanto yang dikutib Alex Sobur 

mengatakan, bahwa film merupakan potret masyarakat tempat film itu 

dibuat. Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam 

                                                           
8 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 127. 
9 Alex Sobur, Dasar-Dasar Jurnalistik, (Bandung: Fakultas Ilmu Komunikasi universitas 

Islam Bandung, 1999),209 . 
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masyarakat dan kemudian memproyeksikannya keatas layar.10 Film yang 

baik bukan hanya bisa membuat penonton tertawa, menangis atau 

ketakutan saja, tetapi dibalik itu semua film haruslah memiliki pesan yang 

positif setidaknya ada bekal ilmu bagi penontonnya.  

Dalam perspektif agama, perbuatan manusia di dunia ini hanya ada 

dua pilihan yaitu benar dan baik, jalan yang ditempuh manusia adalah 

jalan yang lurus yang sesuai petunjuk ajaran agama dan keyakinannya atai 

sebaliknya yakni jalan yang menyimpang atau jalan setan, kebenaran atau 

kesesatan.11 Ini sebuah logika yang tidak pernah bertemu dan tidak pernah 

ada kompromi, artinya tidak ada jalan ketiga sebagai jalan tengah antara 

kebenaran dan kesesatan. 

Jadi, tayangan-tayangan yang ada dalam film tersebut merupakan 

gambaran nyata tentang kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. 

Dengan demikian, masyarakat bisa melihat dan bisa memilah mana yang 

baik dan benar. Seperti halnya film Surga Yang Tak Dirindukan 

merupakan film yang bertema religi dan kehidupan sehari-hari terutama 

yang berkaitan erat dengan kehidupan dalam sebuah rumah tangga. 

Film Surga Yang Tak Dirindukan  merupakan film karya Manoj 

Punjabi yang diangkat dari novel karya Asma Nadia, yang mendapatkan 

nilai positif dari masyarakat. Film yang mengandung religi dan kehidupan 

sehari-hari terutama yang berkaitan erat dengan kehidupan dalam sebuah 

                                                           
10 Ibid.,129. 
11http://Irsalinasanti.blogspot.co.id/2019/2/makalah-akhlak-tasawuf-tentang -

moral.html?1.  
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rumah tangga, dan menjunjung tinggi agama memiliki pesan yang bisa 

diterapkan dalam kehidupan.  

Selain menggambarkan kisah kehidupan nyata dalam masyarakat, 

film ini juga berhasil menduduki posisi ke-13 dijajaran film Indonesia 

terlaris sepanjang masa menembus 1,5 juta penonton. Berkat pencapaian 

penjualan tiket film ini, Surga Yang Tak Dirindukan memenangkan 

penghargaan Indonesian Box Office Movie Award (IBOMA) 2016 hingga 

piala Antemas 2016 di puncak peringatan Hari Film Nasional sebagai film 

terlaris 2015.12 

Film ini menceritakan sebuah keluarga Arini dan Prasetya yang 

mencoba membangun surga dunia melalui rumah tangga yang mereka 

bangun. Namun ditengah usaha mereka membangun surga dunia, ujian 

pun menghampiri dengan munculnya Meiros. Kedatangan Meiros mampu 

menodai kepercayaan Arini kepada Pras. Arini yang mempercayai bahwa 

kehidupannya bagaikan sebuah dongeng yang bahagia, namun dalam 

kenyataannya harus menelan kekecewaan terhadap Pras yang telah 

berpoligami dan menuntut Arini untuk bisa bersikap sabar, pemaaf, dan 

ikhlas. 

Dalam film ini banyak terdapat scane-scane yang mengandung 

pesan- pesan yang baik. Berangkat dari latar belakang tersebut, kiranya 

perlu dilakukan penelitian lebih dalam pada aspek cerita film ini, guna 

memahami pesan apa yang sebenarnya hendak disampaikan melalui 

                                                           
12 http://reserensi bukupgsdupy.worspress.com/surge-yang-tak-dirindukan/. Diakses 23 

april 2019 pukul 13.20 WIB. 

http://reserensi/
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skenario yang ditulis, dengan pendekatan analisis semiotika Roland 

Bathers, serta untuk memberikan apresiasi terhadap karya seseorang 

pekerja media yang tentunya memiliki ideologi tertentu dalam memandang 

realitas kehidupan, yang kemudian dijadikan isu untuk ditonjolkan kepada 

masyarakat. 

Film Surga Yang Tak Dirindukan yang tinggi akan nilai-nilai 

agama. Film yang menceritakan realitas sosial, gambaran yang sebenarnya 

terjadi ditengah masyarakat., film yang menyampaikan nilai tentang sikap 

sabar, pemaaf, dan ikhlas dalam menghadapi masalah. Keunikan film ini 

adalah seseorang yang telah mendapatkan ujian dari Allah SWT beberapa 

kali namun dia slalu ikhlas dalam ujian tersebut dan tak pernah putus asa 

demi membangun surga duniawinya. 

Di sinilah sisi menarik dari film Surga Yang Tak Dirindukan  

untuk dijadikan bahan penelitian. Adapun judul penelitian Penyampaian 

Pesan Dakwah Dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan. 

B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka 

perlu dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan 

yang disampaikan dalam latar belakang diatas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana  analisis semiotika Roland Barthes pada tataran denotasi, 

konotasi dan mitos dalam film Surga Yang Tak Dirindukan ? 

2. Bagaimana pesan dakwah dalam film Surga Yang Tak Dirindukan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang penulis rumuskan, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam  penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis semiotika Roland Barthes  pada 

tataran denotasi, konotasi dan mitos dalam film Surga Yang Tak 

Dirindukan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pesan dakwah dalam film Surga Yang 

Tak Dirindukan. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharap menjadi  bagi 

mahasiswa, pengembangan komunikasi massa dalam film 

khususnya mahasiswa pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam (Institut Agama Islam Negeri)  IAIN Ponorogo. Di samping 

itu menambah bahan bacaan dalam bidang penyiaran maupun 

broadcasting.  

b. Secara teoritis, pengembangan ilmu komunikasi dalam kaitannya 

dengan film secara berbeda bahwa film sebagai media komunikasi 

dapat dimanfaatkan oleh setiap individu untuk menyampaikan 

dakwah.  
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2. Kegunaan Praktis 

a. Secara praktis, memberi kontribusi bagi pengambil kebijakan 

tentang regulasi atau dunia perfilman. Untuk menyikapi kemajuan 

zaman atau kemajuan media yang semakin canggih. 

b. Secara praktis, bagi pekerja film, masyarakat-masyarakat dan 

pecinta film agar lebih peduli dalam membuat karya-karya film 

yang mendidik. 

E. Telaah Pustaka 

  Dalam menentukan judul skripsi ini, penulis juga melakukan telaah 

terhadap penelitian terdahulu untuk menghidari kesamaan, sekaligus 

sebagai perbandingan dengan penelitian ini. Penulis tidak menemukan 

penelitian terdahulu yang membahas tentang judul penelitian ini. Namun, 

penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir serupa dengan 

penelitian ini.  

Pertama, skripsi yang berjudul “ Representatif Ikhlas Dalam  Film 

Surga Yang Tak Dirindukan”. Karya Ani Maghfiroh dari Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, tahun  2016. Skripsi ini membahas bagaimana rasa 

ikhlas yang ada dalam film tersebut. perbedaan penelitian ini terletak  pada 

tujuan penelitian sedangkan persamaannya yakni sama-sama 

menggunakan analisis semiotik. 13 

Kedua, skripsi yang berjudul “Kritik Sosial dan Solusi Keagamaan 

Pada Film Surga Yang Tak Dirindukan”, karya  Anggun Kinanti, 

                                                           
13  Representatif Ikhlas Dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan, skripsi karya Ani 

Maghfiroh, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogykarta, tahun 2016. 
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Komunikasi Penyiaran Islam, Dakwah dan Komunikasi, Universitas 

Nahdatul Ulama, 2015. Skripsi ini lebih berfokus pada kritik sosial yang 

terdapat pada film tersebut dan solusi keagamaan yang terdapat pada film 

surga yang tak dirindukan. Persamaan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti adalah terletak pada sumber yang akan diteliti oleh peneliti.14 

  Ketiga, skripsi yang berjudul “Penyampaian Pesan Dakwah Dalam 

Film Alngakah Lucunya Negeri Ini”, karya Tri Yumaida, Komunikasi 

Penyiaran Islam, Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo,2013.Skripsi ini membahas tentang penyampaian pesan dakwah 

dalam film Alangkah Lucunya Negeri Ini. Persamaan penelitian ini yang 

akan dilakukan oleh peneliti terletak pada metodenya yaitu dengan 

menggunakan metode semiotika.15 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

  Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bertujuan untuk 

menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui 

pengumpulan data.16 Data yang akan disajikan dalam bentuk 

penjelasan pesan dakwah yang terdapat pada film Surga Yang Tak 

Dirindukan. 

                                                           
14 Kritik sosial dan Soslusi Keagamaan Dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan, skripsi 

karya Anggun Kinanti, mahasiswa dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Dakwah dan 

Komunikasi di Universitas Nahdatul Ulama, Jepara, tahun 2015. 
15 Penyampaian Pesan Dakwah Dalam Film Alangkah Lucunya Negeri Ini, Skripsi karya 

Tri Yumaida, mahasiswa dari jurusan Komunikasi Penyiaran islam, Ushuluddin Dan Dakwah di 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, tahun 2013. 
16 Rachmat Kriyanto, Teknik Praktik Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2006),56. 
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Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis teks media 

semiotika karena hanya ingin mengetahui perilaku, persepsi, tindakan 

dan motivasi pesan dakwah secara deskriptif dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa pada suatu konteks khusus.  

2. Data dan Sumber Data  

 Data adalah suatu kumpulan informasi atau juga keterangan-

keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan 

atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu.17 Data dalam 

penelitian ini berupa symbol-simbol, teks, dan unsur-unsur yang 

mengandung nilai-nilai dakwah dalam film Surga Yang Tak 

Dirindukan. 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data 

yang langsung memberikan data kepada pengempul data. Sumber data 

sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data, 

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.18 

     Data terkait apa yang dicari serta pencariannya menggunakan 

sumber data untuk melengkapi penelitian ini adalah: 

a. Data primer 

Data primer adalah  data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dalam penelitian ini 

                                                           
17 Basrowi da Surwandi, Memahami Penelitian Kualitatif ( Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2005), 22. 
18 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif,Kualitatif R & D 

(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015),308. 
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sumber data yang diambil adalah dari obyek penelitian itu yaitu  

simbol-simbol, teks, dan unsur-unsur yang   mengandung nilai-nilai 

dakwah dalam film Surga Yang Tak Dirindukan.  

b. Data sekunder 

  Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari 

screenshot film Surga Yang Tak Dirindukan karya Manoj Punjabi 

yang berdurasi 124 menit.      

 Film ini menceritakan sebuah keluarga Arini dan Prasetya 

yang mencoba membangun surge dunia melalui rumah tangga yang 

mereka bangun. Namun ditengah usaha mereka membangun surge dunia, 

ujian pun menghampiri dengan munculnya Meiros. Kedatangan Meiros 

mampu menodai kepercayaan Arini kepada Pras. Arini yang mempercayai 

bahwa kehidupannya bagaikan sebuah dongeng yang bahagia, namun 

dalam kenyataannya harus menelan kekecewaan terhadap Pras yang telah 

berpoligami dan menuntut Arini untuk bisa bersikap sabar, pemaaf, dan 

ikhlas. 

Alasan pras untuk menikahi Meiros karena untuk menyelamatkan 

bayi yang dikandung oleh Meiros dan supaya Meiros tidak bunuh diri. 

Sikap sabar Arini yaitu bisa menahan emosi dan keinginan dia untuk 

marah kepada Pras dan Meiros. Sifat sabar Arini juga ditunjukan pada saat 

anak Meiros sakit, Arini memperbolehkan Pras untuk mengantar anaknya 

Meiros berobat dan memberitahu cara mengobati padahal saat itu anak 

kandung Pras dan Arini juga menginginkan Pras untuk datang ke acara 
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pemetasan dongeng. Sikap pemaaf Arini ditujukan pada saat Arini 

memaafkan suaminya Pras  yang sudah melakukan kesalahan menikahi 

Meiros. Dan sikap ikhlas Arini telah menerima suaminya Pras untuk 

berpoligami dan merelakan hati suaminya untuk dibagi dengan perempuan 

lain yaitu Meiros.19 

3. Teknik Pengumpulan Data 

  Untuk memperoleh data,peneliti menggunakan metode 

dokumentasi, yaitu metode yang akan digunakan dengan cara mencari 

data catatan, trankrip, buku-buku dan dokumen. Dokumen tersebut 

akan peneliti ambil dari setiap adegan yang mengandung unsur 

dakwah setiap scene dari film Surga Yang Tak Dirindukan. Dari 

situlah, peneliti baru akan menganalisis dengan teknik analisis data.  

4. Teknik Analisis Data  

 Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis semiotik. 

Batasan yang lebih jelas dikemukakan oleh Saususure,“ semiotik 

adalah ilmu yang mengkaji kehidupan tanda-tanda di tengah 

masyarakat dan menjadi bagian dari disiplin psikologi sosial.20  

  Jadi, peneliti di sini  lebih fokus meneliti setiap adegan yang ada 

pesan dakwah dalam film Surga Yang Tak Dirindukan. Dengan 

mengedepankan pada penjelasan karakteristik penggambaran pesan 

dakwah yang tervisualisasi di setiap scene, hasil analisis semiotika 

                                                           
19 Film Indonesia, Surga Yang Tak Dirindukan, (online) http:// 

filmindonesia.or.id/../(Surga Yang Tak Dirindukan), diakses pada 15 Januari 2019. 
20 Sobur, Semiotika Komunikasi, 12.  
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Roland Barthes kemudian dideskripsikan dalam bentuk draf laporan 

penelitian. Adapun prosedur yang penulis lakukan sebagai berikut: 

a. Kategorisasi, mengkategorikan atau mengelompokkan objek 

penelitian   yang menjadi sasaran penulis. Unit analisis yang peneliti 

kaji, yaitu visualisasi pesan dakwah.  

b. Mentransfer, tayangan film  Surga Yang Tak Dirindukan  menjadi 

bentuk tulisan 

c. Penyajian data, mengumpulkan informasi terkait scene yang 

memvisualisasikan pesan dakwah yang tersusun berdasarkan 

kategori atau pengelompokan yang di perlukan. 

d. Interpretasi data, memahami dan mentafsirkan bagian-bagian scene 

film Surga Yang Tak Dirindukan yang menggambarkan pesan 

dakwah. 

e. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini penulis akan menarik 

kesimpulan terkait penggambaran pesan dakwah berdasarkan teori. 

G. Sistematika Pembahasan 

   Dalam sistematika pembahasan, peneliti menggambarkan alur 

bahasan yang relevan antara satu bagian dan bagian berikutnya. 

Pembahasan ini  dibagi menjadi lima bab. Kelima bab tersebut merupakan 

satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan untuk mencapai tujuan 

pembahasan agar tergambar dengan baik dan runtut. Sebelum menginjak 

bab pertama, peneliti mencantumkan halaman sampul, halaman judul, 
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lembar persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, abstrak, 

kata pengantar, dan pada bagian akhir adalah daftar isi. 

 Selanjutnya, bagian tubuh dalam penelitian terdiri atas 5 bab, yakni 

bab pertama pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang dari 

permasalahan yang akan diangkat peneliti, kemudian rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian 

dan dilengkapi dengan sistematika pembahasan. 

  Kemudian, bab dua berisi landasan teori. Pada bab ini, dijelaskan 

pengertian pesan dakwah, media dakwah, metode dakwah, pengertian film, 

sejarah film, dan jenis-jenis film, analisis semiotika Roland Barthes. 

  Berikutnya, bab tiga berisi tentang obyek penelitian, seperti profil 

film Surga Yang Tak Dirindukan, produksi film, dan synopsis film. Bab 

empat, yakni analisis semiotika Roland Barthes dalam  film Surga Yang 

Tak Dirindukan, dan pesan dakwah dan mitos-mitosnya dalam film Surga 

Yang Tak dirindukan. Terakhir, bab lima penutup. Pada bab ini berisi 

tentang kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok permasalahan dan 

saran.  
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     BAB II 

           LANDASAN  TEORI 

A. Dakwah 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa 

dakwah berarti penyiaran agama dan pengembangan di kalangan masyarakat, 

seperti seruan untuk memeluk, mengajari, dan mengamalkan ajaran agama.1 

Secara bahasa, dakwah berasal dari kata  دعوة -يدعو –دع  yang berarti 

memanggil; mengundang; minta tolong kepada; berdoa; memohon; mengajak 

kepada sesuatu; mengubah dengan perkataan; perbuatan, dan amal. Secara 

istilah, menurut Al-Bahy al-khuldi, dakwah adalah mengubah situasi kepada 

yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap individu maupun masyarakat.2 

Oleh karena itu, berdakwah merupakan proses untuk mengajak ataupun 

merubah masyarakat menjadi lebih baik agar masyarakat bertindak sesuai 

dengan syariat islam.  

 Pada intinya, pemahaman lebih luas dari pengertian dakwah yang 

telah didefinisikan oleh para ahli tersebut adalah pertama, mengajak kebaikan 

ke jalan Allah Swt. Kedua, dilaksanakan secara terorganisasi. Ketiga, 

kegiatan untuk mempengaruhi manusia agar masuk jalan Allah Swt. 

Keempat, sasaran bisa secara fardiyah atau jamaah. 

Dalam konteks dakwah, istilah ‘amar ma’ruf nahy-I munkar secara 

lengkap dan popular dipakai adalah yang terekam dalam AlQuran, Surah Ali 

Imran berikut ini, 

                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 232. 
2 Abdul Basit, Filsafat Dakwah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 43 – 44. 
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“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada 

kebajikan, menyuruh pada yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar; 

mereka itulah orang-orang yang beruntung.” 3 

Ayat di atas mengandung beberapa esensi dakwah. Pertama, 

“hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat”. Kedua, yang tugas atau 

misinya menyeru kepada kebajikan, ketiga, menyuruh kepada yang ma’ruf  

dan mencegah kepada yang mungkar. Keempat, merekalah orang-orang 

yang berjaya. Sementara itu, dalam Surah Ali Imram kalimat yang senada, 

yang mengandung dua komponen dan pengertian. Pertama, kamu adalah 

umat yang terbaik yang dilahirkan manusia. Kedua, menyuruh kepada yang 

ma’ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah Swt.4 

Definisi dakwah menurut para tokoh seperti Thoha Yahya Omar adalah 

mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai 

dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan 

akhirat. Menurut Hamzah Yaqub, dakwah ajakan kepada manusia dengan 

hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. 

Kemudian, Masdar Helmy menyatakan bahwa dakwah adalah mengajak dan 

menggerakkan manusia agar menaati ajaran-ajaran Allah termasuk amr 

ma’ruf nahi munkar untuk bisa memperoleh kebahagian di dunia dan 

akhirat.5 

Dari beberapa definisi di atas dapat digarisbawahi bahwa pengertian 

dakwah, yaitu menyampaikan atau mengajak umat manusia selalu taat 

                                                           
3 Aljumanatul Ali, Alquran dan Terjemahan, (Bandung: J-ART, 2005), 64. 
4 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, ( Bandung: Remaja Rodakarya, 2010), 14-15 
5 Ropingi el Ishaq, Pengantar Ilmu Dakwah Study Komprehensif Dakwah dari Teori ke 

Praktik, (Malang: Madani, 2016), 9.  
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kepada Allah sesuai dengan nilai dan norma hukum agama. Tujuannya agar 

manusia senantiasa menjalankan perintah Allah sehingga mendapatkan 

kebahagian dunia akhirat.   

B. Pesan Dakwah 

 Pesan adalah apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada 

penerima. Pesan dakwah adalah isi pesan yang disampaikan dai kepada 

mad’u. Pada dasarnya pesan dakwah itu adalah ajaran Islam itu sendiri. 

Secara umum, pesan dakwah dapat dikelompokkan sebagai berikut.  

1. Pesan akidah, meliputi iman kepada Allah, iman kepada malaikat-Nya, 

iman kepada kitab-kitab-Nya, Iman kepada rasul-rasulNya, Iman kepada 

hari akhir, Iman kepada Qadha-Qadhar. 

2. Pesan syariah meliputi ibadah thaharah, sholat, zakat, puasa, dan haji. 

3. Pesan akhlak meliputi Akhlak terhadap Allah Swt, akhlak terhadap 

manusia, diri sendiri, tetangga, masyarakat lainnya, akhlak terhadap 

manusia flora dan fauna dan sebagainya.6 

C. Metode Dakwah 

Metode dakwah adalah cara-cara yang dipergunakan dan untuk 

menyampaikan pesan dakwah atau serentetan kegiatan untuk mencapai 

tujuan dakwah. Sementara itu, dalam komunikasi, metode lebih dikenal 

dengan approach, cara-cara yang digunakan oleh seorang komunikator 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ada tiga metode yang menjadi dasar 

dakwah, yaitu sebagai berikut.  

                                                           
  6Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, 20. 
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1. Hikmah, yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi 

sasaran dakwah dengan menitikberatkan pada kemampuan mereka. 

Dengan demikian audien dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam  

tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan. 

2.  Mauidhah hasanah, adalah berdakwah dengan memberikan nasihat-

nasihat atau menyampaikan ajaran Islam dengan rasa kasih sayang 

sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat 

menyentuh hati mereka. 

3. Mujadalah, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan 

membantah    dengan cara sebaik-baiknya dengan tidak memberikan 

tekanan-tekanan dan tidak pula dengan menjelekkan yang menjadi 

mitra dakwah.7   

D. Media Dakwah 

Media dakwah adalah alat yang dipakai untuk menyampaikan 

ajaran-Islam. Hamzah Ya’qub8 membagi media dakwah menjadi lima 

bagian, yaitu: 

1. Lisan 

Manusia memiliki anggota tubuh yang sangat tajam yang tidak 

bertulang tetapi mempunyai fungsi yang sangat luar biasa. Dengan anggota 

tubuh tersebut  manusia dapat mempengaruhi manusia lainnya. Salah satu 

anggota tubuh tersebut, yaitu lisan (mulut sebagai alat ucap). Lisan adalah 

media dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan suara. 

                                                           
7Ibid., 21-22. 
8 Ibid. 



20 
 

 

Contohnya berbentuk pidato ceramah, kuliah subuh, bimbingan, 

penyuluhan, dan sebagainya yang hanya bermedia dari diri sendiri. 

2. Tulisan  

Allah menciptakan manusia akal yang memiliki fungsi sangat luar 

biasa, akal diciptakan agar manusia bisa berpikir dan bisa mengingat 

berbagai hal yang sudah dialami maupun yang dilihat. Meskipun 

demikian, tidak semua apa yang dilihat atau dialami manusia bisa diingat 

terus. Terkadang apa yang sudah terjadi, manusia sering lupa. Oleh karena 

itu, salah satu cara agar manusia mudah mengingat, yaitu dengan menulis. 

Dakwah saat ini sangatlah fleksibel tidak harus formal tetapi banyak orang 

menggunakan berbagai cara untuk berdakwah salah satunya dalam bentuk 

tulisan. Dengan tulisan, manusia bisa merangkai kata yang memiliki pesan, 

makna dan nilai dakwah yang tinggi. Contoh media yang digunakan 

berbentuk buku majalah, surat kabar, spanduk dan lain-lain.  

3. Lukisan 

Dewasa ini, dakwah tidak hanya dikenal melalui media  cetak. Akan 

tetapi, dakwah juga bisa disampaikan melalui media digital  yang 

diunggah di internet atau sosial media. Hal ini disebabkan, era sekarang 

mayoritas orang mempunyai media digital atau gadged dan jarang orang 

yang tidak mempunyai akun jejaring sosial seperti facebook, whatsapp, 

instagram, twitter, bbm dan lain-lain. Contoh salah satu tokoh yang 

berdakwah melalui media internet adalah Gus Mus yang menuangkan 
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karya dakwahnya dalam bentuk gambar caption yang menarik dan mudah 

dipahami khalayak. 

4. Audio visual  

Di era teknologi yang semakin canggih ini, manusia memanfaatkan 

berbagai media untuk berdakwah salah satunya audio visual. Audio visual, 

yaitu alat dakwah yang dapat merangsang indera dan  pendengaran atau 

penglihatan. Contohnya televisi, internet, film, dan sebagainya.  

5. Akhlak  

Perilaku dalam diri manusia juga dapat dikatakan media dakwah. 

Dengan demikian, orang dapat meniru perilaku yang baik tersebut. Dalam 

Islam, perilaku yang baik disebut dengan akhlak karimah, yaitu perbuatan- 

perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam. yang dapat di tiru oleh 

mad’u. Contohnya, kiai memberikan nasihat kepada santrinya. Santri harus 

memiliki akhlak yang baik. Agar nasihat tersebut ditiru, kiai harus 

memiliki akhlak dan perilaku yang sopan terhadap santri dan masyarakat.  

E.  Sejarah Film 

Pada tahun 1903, publik Amerika Serikat diperkenalkan sebuah film 

karya Edwin S. Porter yang berjudul The Great Train Robbery. Pada 

waktu itu, para pengunjung bioskop dibikin terperanjat. Mereka tidak saja 

seolah-olah melihat kenyataan tetapi seakan-akan tersangkut dalam 

kejadian yang digambarkan pada layar bioskop itu. Film yang hanya 

berlangsung selama 11 menit itu benar-benar sukses. Film The Great Train 
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Robbery bersama nama pembuatnya, Edwin S. Porter menjadi terkenal dan 

tercatat dalam sejarah film.  

Pada tahun 1902, Edwin S. Porter juga telah membuat film yang 

berjudul The Life Of An America Firemen, dan Ferdinand Zecca di 

Prancis pada tahun 1901 juga membuat film yang berjudul The Story Of 

Crime. Namun, dalam perkembangan sejarah, film The Great Train 

Robbery lebih terkenal dan dianggap film cerita yang pertama.  

Dalam perfilman saat itu, disadari bahwa yang diinginkan publik 

adalah sebuah cerita yang lengkap dari babak awal hingga babak akhir. 

Pada tahun 1913 dan 1916, seorang sutrada Amerika Serikat, David 

Griffith telah membuat film berjudul Brith of Nation dan Intolerance 

dengan durasi waktu tiga jam. Teknik perfilman ini, dikembangkan lagi 

oleh dua orang ahli Rusia, yaitu Vsevolond Pudovskon dan Sergei 

Enstein dan film-film tersebut masih merupakan film bisu.  

Tahun 1927 di Broadway Amerika Serikat, muncullah film 

bicara yang pertama meskipun dalam keadaan belum sempurna 

sebagaimana dicita-citakan. Tahun 1935, film bisa dikatakan mencapai 

kesempurnaan waktu pemutaran cukup lama dan ceritanya cukup 

panjang karena, film tersebut dibuat berdasarkan novel yang sada pada 

masa itu. Akan tetapi, sesudah Perang Dunia II muncullah televisi atau 

TV yang merupakan ancaman bagi orang-orang film. Sebab dengan 

adanya TV yang bisa memenuhi kebutuhan konsumennya, seniman film 

akan terancam dengan hal tersebut. Ditakutkan lagi, masyarakat akan 
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lebih beralih kepada TV dari pada film. Akhirnya Amerika Serikat 

mengalami kemerosotan jumlah pengunjung film sampai lebih dari 

setengah.9      

Menurut sejarah perfilman di Indonesia,  film pertama berjudul 

Lely Van Java yang diproduksi di Bandung oleh David. Disusul oleh 

Eulis Atjih diproduksi  Krueger Corporation pada tahun 1927/1928. 

Sampai dengan 1930 masyarakat pada waktu itu telah dihidangi film-

film berikutnya, yaitu Lutung Kasarung, Si Conat dan Pareh. Sampai 

tahun itu film, film yang disajikan masih merupakan film bisu dan yang 

mengusahkan orang-orang Belanda dan Cina. 

Di penghujung tahun 1941 Perang Asia Timur Raya Pecah 

dunia film pun berubah wajah. Perusahaan-perusahaan film seperti, 

Wong Brother, South Pacific, dan multifilm diambil oleh Jepang. Saat 

ini pemerintah Belanda menyerah kepada tentara Jepang. Perusahaan-

perusahaan film tersebut berubah nama menjadi Nippon Eiga Sha 

dibawah pengawasan Sendenbu, yakni barisan propaganda balatentara 

Jepang. 

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia 

memproklamasikan kemerdekaannya. Saat itu dunia perfilman pun ikut 

berubah, Nippon Eiga Sha  kemudian diserahkan secara resmi pada 

tanggal 6 Oktober 1945 kepada pemerintah republik Indonesia. Sejak 

tanggal 6 Oktober 1945 itu, lahirlah Berita Film Indonesia (BFI). 

                                                           
9 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi,(Bandung: PT. Citra 

Aditya,2003),201-204. 
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Menginjak dekade lima puluhan, dunia perfilman di Indonesia 

memasuki alam yang cerah. Tampak kegiatan yang dilakukan para 

sineas  film dalam bentuk perusahaan-perusahaan film yang dipelopori 

Sticoting Hiburan Mataram yang sudah berdiri sejak zaman revolusi. 

Mulai dekade itu diikuti oleh perusahaan film lainnya.10  

Industri film pada awal tahun kemerdekaan ditandai dengan 

semangat revolusioner yang digambarkan dalam film-filmnya. 

Industri film berkembang pesat, produksi film yang bermula dari 6 

film pada tahun 1949 menjadi 22 film pada tahun 1950, hingga 58 

film pada tahun 1955. Di era tahun 80-an hingga kisaran tahun 2000, 

yang melatarbelakangi sulit berkembangnya industri perfilman 

Indonesia saat itu sampai saat ini adalah karena minimnya jumlah 

bioskop yang ada. Jumlah bioskop di Indonesia saat ini yaitu 1.117 

bioskop untuk 250 juta jiwa. Berbeda dengan Korea Selatan, 

jumlahnya mencapai 2.500 bioskop buat 50 juta jiwa. Jadi idealnya, 

Indonesia punya 10 ribu bioskop guna mendukung industri 

perfilmannya.11 

Menginjak tahun 2010 perfilman Indonesia dapat semakin 

membaik, hal itu ditandai dengan kemunculan film Ada Apa dengan 

Cinta. Masyarakat dewasa ini tidak hanya disajikan dengan film 

horror, film remaja atau anak sekolah. Dengan banyaknya variasi film 

                                                           
10Onong Uchjana Effendy, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi,(Bandung: PT. Citra 

Aditya,2003), 217-218. 
11 Joko Anwar, Investor Asing dan Perkembangan Film di Indonesia, (online), (http: 

//www.merdeka .com/ peristiwa/investor-asing-dan-perkembangan-industri-film-indonesia), 

diakses pada 10 Agustus 2019. 15.00.   
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yang disajikan itu, memberikan kesempatan media film untuk 

menjadikan sarana pembelajaran bagi masyarakat. seperti film Garuda 

di dadaku, Laskar Pelangi dan lain-lain. Sejak saat itu perkembangan 

industri film Indonesia semakin pesat setiap tahunnya.12 

F. Jenis- Jenis Film 

1.  Film Cerita (Story Film) 

Film cerita adalah film yang mengandung suatu cerita, yaitu yang 

lazim dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop dengan para bintang 

filmya yang tenar. Film jenis ini didistribusikan sebagai barang dagangan 

dan diperuntukkan semua publik dimana saja. Karena merupakan barang 

dagangan, maka pengusahanya banyak menghadapi saingan. Maka dari itu 

masing-masing dari pihak berusaha keras untuk memproduksi film yang 

sebaik-baiknya dan dengan cerita yang bagus dengan mengeluarkan biaya 

yang besar untuk mencapai sebuah tujuan yang nantinya akan 

mendapatkan keuntungan yang besar pula. Jadi film cerita merupakan film 

yang menyajikan kepada publik sebuah cerita yang dapat menyentuh hati 

manusia dan membuat publik terpesona dengan film yang dibuat. Film 

yang disajikan harus memiliki nilai citra yang tinggi agar mendapatkan 

keuntungan yang besar. 

2. Film Berita (Newsreel)  

Film berita atau newsreel adalah film mengenai fakta, peristiwa 

yang benar-benar terjadi. Karena sifatnya berita, maka film yang 

                                                           
12 Risyad Abdala Ramadhan, Sejarah Perkembangan Film Indonesia, (online), (http:// 

Herusutadi.blogdetik.com/2009/10/12/Sejarah Perkembangan Film Indonesia), diakses pada 10 

Agustus  2019. 6.30.  
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disajikan kepada publik harus mengandung nilai berita (newsvalue). 

Sebenarnya kalau di bandingkan dengan media lainnya seperti, surat 

kabar atau radio sifat newsfact-nya film berita tidak ada. Sebab suatu 

berita harus aktual, sedang berita yang dihidangkan dalam film berita 

tidak aktual.13  

3. Film Dokumenter (Documentary Film) 

  Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) film dokumenter, 

yaitu dokumentasi dibentuk film mengenai suatu peristiwa bersejarah 

atau aspek seni budaya yang mempunyai makna khusus agar dapat 

menjadi alat penerangan dan alat pendidikan.14 Film Dokumenter 

merupakan film nonfiksi yang menggambarkan situasi kehidupan nyata 

dengan setiap individu menggambarkan perasaannya dan pengalamannya 

dalam situasi yang apa adanya, tanpa persiapan, langsung pada kamera 

atau pewawancara.  

4. Film Animasi  

  Film animasi adalah teknik  pemakaian film untuk menciptakan 

ilusi gerakan dari serangkaian gambaran benda, baik benda dua dimensi 

atau tiga dimensi.15 Jadi film animasi merupakan film yang 

menghidupkan sebuah lukisan atau gambar agar menjadi film lucu dan 

menarik. Contohnya, film Naruto, Doraemon, Tom And Jerry.  

                                                           
13Onong Uchjana Effendy, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi,(Bandung: PT. Citra 

Aditya,2003),211-212. 
14 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 316. 
15 Marcel Danesi, Pengantar Memahami Semiotika Media, (Yogyakarta: 2010), 135. 
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Dari beberapa jenis-jenis film diatas dapat disimpulkan bahwa, film 

Surga Yang Tak Dirindukan termasuk jenis film cerita. Dalam film 

tersebut, menyajikan sebuah cerita yang dapat menyentuh hati masyarakat 

yang membuat masyarakat terpesona, tertawa, terharu, gembira dan iba 

akan cerita yang di kisahkan dalam film Surga Yang Tak Dirindukan, film 

yang mengisahkan sebuah cerita nyata yang ada dalam kehidupan.  

a. Teknik Pengambilan Gambar Kamera16 

1). Ukuran Gambar Kamera  

a).  Extreme Long Shot (ELS), yaitu kekuatan yang ingin menetapkan suatu 

peristiwa, atau pemandangan yang sangat jauh, panjang, dan luas 

berdimensi lebar. ELS biasa digunakan untuk komposisi gambar indah pada 

sebuah panorama.  

b) Very Long Shot (VLS), yaitu gambar-gambar opening scene atau 

bridging scene dimana pemirsa divisualkan adegan kolosa, kota 

metropolitan dan sebagainya. 

c) Long Shot (LS), yaitu sebagai landscape format yang mengantarkan mata 

penonton kepada keluasan suatu suasana dan objek.  

d) Medium Long Shot (MLS), yaitu pengambilan gambar dimulai dari lutut 

sanpai puncak kepala. MLS sering digunakan untuk memparkaya keindahan 

gambar.  

                                                           
16 Andi Fachruddin, Dasar-dasar Produksi Televisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group 2012), 150-157.  
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e) Medium Shot yaitu gambar diambil dari pinggul sampai kepala. MS biasa 

digunakan sebagai komposisi gambar terbaik untuk wawancara. Sehingga 

pemirsa dapat melihat dengan jelas ekspresi dan emosi.  

f) Middle Close Up (MCU), yaitu gambar diambil dari dada sampai kepala. 

Dikategorikan sebagai gambar setengah badan.  

g) Close Up (CU), yaitu gambar diambil meliputi keseluruhan wajah. 

Digunakan sebagai komposisi gambar yang paling baik untuk 

menggambarkan emosi atau reaksi seseorang. 

h) Big Close Up (BCU), yaitu pengambilan gambar lebih tajam dari close 

up, yang mampu mengungkapkan kedalaman pemandangan mata, 

kebencian raut muka dan emosional wajah. 

i) Extreme Close Up (ECU), yaitu pengambilan gambar lebih dekat dan 

tajam yang hanya difokus untuk satu objek.  

G. Semiotika 

a. Pengertian Semiotika  

 Secara estimologis, istilah semiotika berasal dari kata yunani 

semion yang berarti “tanda”. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai 

sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, dapat 

mewakili sesuatu yang lain.17Secara terminologis, semiotika dapat 

didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sederetan objek-

objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. 

                                                           
17 Alex Sobur,Analisis Teks Media,(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya offset, 2009),95 
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 Premiger berpendapat bahwa semiotika adalah ilmu tentang tanda. 

Ilmu yang menganggap bahwa fenomena sosial/masyarakat itu merupakan 

tanda-tanda. Semiotika mempelajari sistem, aturan, konvensi yang 

memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Semiotika 

mengeksplorasi bagaimana makna yang terbangun oleh teks telah 

diperoleh melalui penataan tanda dengan cara tertentu dan melalui 

penggunaan kode-kode budaya. 

b. Analisis Semiotika 

Analisis semiotika berupaya menemukan makna tanda termasuk hal-

hal yang bersembunyi di balik sebuah tanda (teks, iklan, berita). Karena 

sistem tanda sifatnya amat kontekstual dan bergantung pada pengguna 

tanda tersebut. Pemikiran pengguna tanda merupakan hasil pengaruh dari 

berbagai konstruksi sosial dimana pengguna tanda tersebut berada.18 

Semiotika digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis teks 

media dengan asumsi bahwa media itu sendiri dikomunikasikan melalui 

seperangkat media. Teks media yang tersusun atas seperangkat tanda 

tersebut tidak pernah membawa makna tunggal. Kenyataanya, teks media 

selalu memiliki ideology dominan yang terbentuk melalui media 

tersebut.19 

c. Macam-macam Semiotika  

Mansoer pateda menyebutkan Sembilan macam semiotika, yaitu: 

                                                           
18 Rachmat kriyantono, Teknis Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: kencana prenada media 

grup. 2006)., 261 
19Alex Sobur,Analisis Teks Media,(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya offset, 2009),95 
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1) Semiotika analitik yakni semiotika yang menganalisis sistem 

tanda. Pierce menyatakan bahwa semiotika berobjekkan tanda dan 

menganalisisnya menjadi ide, objek atau makna. Ide dapat 

dikatakan sebagai lambang yang mengacu kepada objek tertentu. 

2) Semiotika deskriptif yakni semiotika yang memperhatikan system 

tanda yang dapat dialami oleh sitap orang, meskipun ada tanda 

yang sejak dulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. 

3) Semiotika faunal (zoosemiotics) yakni semiotika yang 

menganalisis tentang sistem tanda dari hewan-hewan ketika 

berkomunikasi di antara mereka dengan menggunakan tanda-

tanda tertentu, yang sebagiannya dapat dimengerti oleh manusia. 

4) Semiotika cultural yakni semiotika yang khusus menelaah sistem 

tanda yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat tertentu. Oleh 

karena itu suku, bangsa dan negara memiliki kebudayaan masing-

masing. Maka semiotika menjadi metode dan pendekatan yang 

diperlukan untuk membedah keunikan, kronologi, kedalaman 

makna dan berbagai variasi yang terkandung dalam setiap 

kebudayaan tersebut. 

5) Semiotika naratif yakni semiotika yang menelaah sistem  

 tanda dalam narasi yang berwujud cerita lisan. 

6) Semiotika natural yakni semiotika yang khusus menelaah sistem 

yang dihasilkan oleh alam. 
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7) Semiotika normatif yakni semiotika yang khusus menelaah sistem 

tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma. 

8) Semiotika sosial yakni semiotika yang khusus menelaah sistem 

tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik 

lambang yang berbentuk kata ataupun kalimat. 

9) Semiotika struktural yaitu semiotika yang khusus menelaah 

system tanda yang dimanisfestasikan melalui struktur bahasa.20 

d. Semiotika Roland Barthes 

Menurut Fredinand De Saussure, tanda/simbol (termasuk 

bahasa) bersifat abitari, yaitu tergantung pada impuls (rangsangan) 

maupun pengalaman personal pemakainya. Berdasarkan pandangan de 

Saussure, dalam satu sistem penandaan, tanda merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari sistem konvensi. Sifat abitari ini, menurut de 

Saussure artinya tidak ada hubungan alamiyah antara bentuk 

(penanda) dengan makna (petanda). Namun, penggunaan bahasa tidak 

sepenuhnya abitari karena semua itu tergantung pada kesepakatan 

antar pengguna bahasa. 

De Saussure mengaggap bahwa seluruh yang ada di dunia ini 

dapat disebut oleh manusia dengan bahasa yang dimilikinya, tetapi 

                                                           
20Nawiroh Vera, Semiotika Dalam Riset Komunikasi, (Bogor:PT. Ghalia Indonesia,2014), 

4-5. 
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tidak seperti pakar semiotika lainnya, dia tidak menempatkan 

tanda/simbol sebagai dasar komunikasi.21 

Prinsip dari teori de Saussure ini mengatakan bahwa bahasa 

adalah sebuah sistem tanda, dan setiap tanda itu tersusun dari dua 

bagian yakni, signifier (penanda) dan signified (petanda). Tanda 

adalah kesatuan dari suatu bentuk penanda (signifier) dengan sebuah 

ide atau petanda (signified). Tanda adalah seluruh yang dihasilkan dari 

asosiasi penanda dengan petanda. Hubungan antara signifier dan 

signified disebut “signifikasi”. 

Penanda adalah bentuk-bentuk medium yang diambil oleh 

suatu tanda, seperti bunyi, gambar atau coretan yang membentuk kata 

disuatu halaman, sedangkan petanda adalah konsep dan makna-

makna. Hubungan antara bunyi dan bentuk-bentuk bahasa atau 

penanda, dengan makna yang disandangnya atau pertanda, bukan 

merupakan hubungan yang pasti harus selalu demikian. 

Konsep semiotika yang dikembangkan Ferdinand de Saussure 

adalah relasi antara penanda dan petanda tidak bersifat pribadi, 

melainkan bersifat sosial, yakni merupakan kesepakatan (konvensi) 

sosial atau lebih dikenal dengan sigifikasi dan merupakan bagian dari 

sistem tanda.22 

                                                           
21 Ibid., 18-19. 
22Ibid.,19-21. 
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Teori semiotika Roland Barthes hampir secara harfiah  

diturunkan dari teori bahasa menurut de Saussure . Roland barthes 

mengungkapkan bahwa bahasa merupakan sebuah sistem tanda yang 

mencerminkan asumsi-asumsi dari masyarakat tertentu dalam waktu 

tertentu. Selanjutnya barthes menggunakan teori signifier-signified 

yang dikembangkan menjadi teori tentang metabahasa dan konotasi. 

Sebagaimana pandangan de Saussure, Barthes juga meyakini bahwa 

hubungan antara penanda dan petanda tidak terbentuk secara alamiyah 

melainkan arbiter. Bila Saussure hanya menekankan pada penandaan 

dalam tataran denotatif, maka Roland Barthes menyempurnakan 

semiologi Saussure dengan mengembangkan system penandaan pada 

tingkat konotatif. Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan yaitu 

“mitos” yang menandai suatu masyarakat. 23 

Mitos dalam pandangan barthes berbeda dengan konse pmitos  

pada umumnya. Barthes mengemukakan mitos adalah bahasa, maka 

mitos adalah sebuah sistem komunikasi dan mitos adalah sebuah 

pesan. Dalam uraiannya, ia mengemukakan bahwa mitos dalam 

pengertian khusus ini merupakan perkembangan dari konotasi. 

Konotasi yang sudah lama terbentuk pada masyarakat, itulah mitos.24 

Roland Barthes membuat sebuah model sistematis dalam 

menganalisis makna dan tanda-tanda. Fokus perhatian Barthes lebih 

                                                           
23 Ibid. 
24 Ibid.,28. 
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tertuju kepada gagasan tentang signifikasi dua tahap (two order of 

signification). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui gambar di atas barthes, seperti dikutip Fiske menjelaskan: 

signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara signifier dan signified 

di dalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal. Barthes menyebutnya 

sebagai denotasi, yaitu makna nyata dari tanda. Konotasi adalah istilah yang 

digunakan barthes untuk menunjukan signifikasi tahap kedua. Hal ini 

menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan 

atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari kebuyaannya. Pemilihan kata-

kata kadang merupakan pilihan terhadap konotasi, misalnya kata 

“penyuapan” dengan “memberi uang pelicin”. Dengan kata lain, denotasi 

 Denotation 

Signifier 

 

Signified 

Conotatif 

Myth 

  First Order   Second Order 

 

 

Reality        SignCulture 
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merupakan apa yang digambarkan tanda terhadap sebuah objek, sedangkan 

konotasi adalah bagaimana menggambarkannya.25 

Dalam kerangka Barthes konotasi identik dengan operasi ideologi 

yang dinamakan “mitos” dan berfungsi untuk mengungkapkan dan 

memberikan pembenaran bagi nilai-nilai yang berlaku dalam suatu periode 

tertentu. Di dalam mitos ini juga terdapat pola tiga dimensi yaitu penanda, 

petanda dan tanda. Namun, sebagai suatu sistem yang unik mitos terdiri dari 

suatu pemaknaann yang telah ada sebelumnya atau dengan kata lain, mitos 

merupakan suatu sistem pemaknaan tataran kedua. 

 

 

  

                                                           
25 Alex Sobur, Analisis Teks Media,(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya offset, 

2009),127-128. 
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     BAB III 

          PAPARAN DATA  

A. Profil Film Surga Yang Tak Dirindukan 

Rumah Produksi MD Pictures kembali menghadirkan sebuah film 

bergenre Romantis yang masih sarat akan nilai-nilai religius. Film “Surga 

Yang Tak Dirindukan” merupakan film drama Indonesia yang diangkat 

dari sebuah novel karya Asma Nadia. Dirilis perdana pada tanggal 15 Juli 

2015, film ini sukses mendapatkan perhatian dari masyarakat yang 

penasaran akan jalan ceritanya. Walaupun sempat diungguli oleh film 

“Comic 8: Casino Kings” berdasarkan banyaknya penonton, tetapi 

selanjutnya dapat tersisihkan dengan mendapatkan 2 juta penonton. 

Film “Surga Yang Tak Dirindukan” menceritakan tentang seorang 

perempuan yang bahagia memiliki keluarga dan seorang suami yang 

menyayanginya. Hingga harapannya pupus saat mengetahui bahwa 

suaminya memutuskan untuk menikahi  seorang perempuan lain. Berbagai 

peristiwayang digambarkan dalam film ini mengokohkan karakter 

perempuan dalam cerita. Seperti peristiwa saat meninggalnya ayah Arini. 

Tak berhenti disitu, keimanan Arini juga diuji saat kecurigaanya terhadap 

suami yang bertingkah tidak seperti biasanya. Kecurigaan tersebut 

berdasar saat mengetahui bahwa suami menemui perempuan lain. 

Berbagai penghargaan diraih film “Surga Yang Tak Dirindukan”, 

diantaranya, berhasil meraih kemenangan dalam Film Terfavorit ajang 

ICinema Awards tahun 2015. Dan mendapatkan kemenangan pula pada 
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ajang Indonesian Box Office Movie Awards tahun 2016 sebagai Film Box 

Office Terbaik. Penghargaan juga diraih oleh Raline Shah sebagai 

Pemeran Pendukung Wanita Terbaik dalam ajang Festival Film Indonesia 

(FFI) tahun 2015.1 

Beberapa penghargaan dan nominasi dari Film Surga Yang Tak 

Dirindukan, antara lain : 

   Tabel 1   

        Penghargaan dan Nominasi 

No Penghargaan Tahun Kategori Penerima Hasil 

1 Festival Film 

Indonesia 

2015 Piala Citra untuk 

Pemeran 

Pendukung 

Wanita Terbaik 

Raline Shah Nominasi 

Piala Citra untuk 

Penulis Skenario 

Adaptasi 

Terbaik 

Alim Sudio, 

Bagus 

Bramanti 

Nominasi 

2 

 

 

 

 

 

 

Festival Film 

Bandung 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

Film Terpuji  

 

Surga Yang 

Tak 

Dirindukan  

Nominasi 

Pemeran Utama  

Wanita Terpuji 

Laudya 

Cynthia Bella  

Menang 

Pemeran 

Pembantu 

Wanita Terpuji  

Raline Shah Menang 

Penata Musik 

Terpuji  

 

Tya Subiakto 

Satrio& Krisna 

Purna Ratmana  

Nominasi 

Penata Kamera 

Terpuji  

Ipung Rachmat 

Syaiful  

Nominasi 

Penata Editing 

Terpuji  

Cesa David 

Luckmansyah  

Nominasi 

3 Piala Maya  2015 Pemeran utama 

wanita terbaik 

Laudya 

Cynthia Bella  

Nominasi 

4 Indonesia 

Movie Actor 

2016 Film terfavorit  

 

Surga yang tak 

dirindukan  

Nominasi 

                                                           
1 Https://id. wikipedia.org/wiki/Surga_ yang_ Tak_ Dirindukan, diakses pada hari Kamis, 

1 Agustus, pukul 13:31 WIB. 
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Awards  

 

Pemeran anak-

anak terbaik  

Sandrinna 

michelle  

Nominasi 

5 Piala maya 2015 Pemeran utama 

wanita terbaik  

Laudya 

Cynthia bella  

Nominasi 

6 

 

 

 

 

 

-i-Cinema 

Awards  

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

Aktris utama 

terbaik 

Laudya 

Cynthia bella  

Nominasi 

Penata artistik 

terbaik  

Allan Sebastian Nominasi 

Lagu Tema 

Terbaik  

 

”Surga yang 

Tak 

Dirindukan” 

cipt. Melly 

Goeslaw  

Nominasi 

Film Terfavorit  

 

Surga Yang 

Tak 

Dirindukan 

Nominasi 

Pemeran Pria 

Terfavorit  

Fedi Nuril Menang 

Pemeran 

Wanita 

Terfavorit  

Raline Shah Nominasi  

Laudya 

Cynthia Bella  

Menang 

Pasangan 

Terfavorit  

Fedi Nuril & 

Laudya 

Cynthia Bella  

Menang 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indonesia 

Box Office 

Movie 

Awards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Film Box Office 

Terbaik  

Surga yang 

Tak 

Dirindukan  

Menang 

Pemeran Utama 

Pria Terbaik  

Fedi Nuril Menang 

Pemeran Utama 

Wanita Terbaik  

Laudya 

Cynthia Bella  

Menang 

Pemeran 

Pendukung Pria 

Terbaik  

Tanta Ginting  Nominasi 

Pemeran 

Pendukung 

Wanita Terbaik  

Raline Shah  

 

Menang 

Pemeran 

Sutradara 

Terbaik  

Kuntz Agus  

 

Nominasi 

Penulis Skenario 

Terbaik  

Alim Sudio  

 

Nominasi 

Poster Film 

Terbaik  

Surga yang 

Tak 

Dirindukan  

Nominasi 
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Trailer Film 

Terbaik  

Terbaik  

Surga yang 

Tak 

Dirindukan  

Nominasi 

Behind the 

Scene Terbaik  

Surga yang 

Tak 

Dirindukan  

Nominasi 

Original 

Soundtrack 

Terbaik  

”Surga yang 

Tak 

Dirindukan” 

cipt. Melly 

Goeslaw  

Menang 

Ensemble Talent 

Terbaik 

All cast  Nominasi 

8 Piala 

Antemas 

2016 Film Terlaris 

2015-2016  

Surga yang 

Tak 

Dirindukan  

Menang 

Sumber: Olah Data Peneliti Dari Film “Surga Yang Tak Dirindukan” 

B. Tim Produksi Film 

Film dengan durasi 124 menit ini memiliki beberapa Tim 

pendukung. tim pendukung dalam film “Surga Yang Tak Dirindukan”  

antara lain : 

Tabel  2   

Tim Pendukung Film “Surga Yang Tak Dirindukan” 

No  Departemen Nama Sebagai   

1 Produksi Kuntz Agus Sutradara  

Alim Sudio  Penata Skrip  

Asma Nadia Penulis 

Manoj Punjabi  Produser 

2 

 

Produksi  

 

Sanjay Mulani  Pengarah Peran 

 Widhi Susila Utama 



40 
 

 

  Team MD  Penata Skrip 

Ajish Dibyo Line Producer 

Dian W Sasmita 

Faisal  

Associate Producer  

 

Hendrayadi R 

Zairin Zain Produser Eksekutif  

Hanung Bramantyo Co-Producer 

Dhamoo Punjabi Produser Eksekutif 

Winaldo Artaraya 

Swastia  

Asisten Sutradara 

3 Kamera  Ipung Rachmat 

Syaiful 

Penata Kamera 

4 

 

 

 

Artistic  

 

 

 

Retno Ratih 

Damayanti  

Perancang Rias  

Perancang Busana  

Allan Sebastian Penata Artistik  

Darto Penata Rias 

5 Suara dan Musik Sutrisno  Perekam Suara  

Satrio Budiono Penata Suara 

Tya Subiakto Satrio Penata Musik  

Melly Goeslow Lagu Tema  

Krisna Purna Penata Musik 

6 Penyuntingan  Cesa David 

Luckmansyah  

Penata Gambar 

 Sumber: Olah Data Peneliti Dari Film “Surga Yang Tak Dirindukan” 
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Tabel 3  

Daftar pemeran dalam “Film Surga Yang Tak Dirindukan” 

No Aktor Tokoh 

1 Fedi Nuril  Prasetya 

2 Laudya Cynthia Bella  Arini 

3 Raline Shah Meirose  

4 Sandrinna Michelle Nadia  

5 Kemal Palevi Amran  

6 Tanta Ginting Hartono  

7 Zaskia Adya Mecca Sita  

8 Landung Simatupang  Sutejo, Ayah Arini 

9 Ray Sitoresmi  Sulastri, Ibu Arini 

10 Vitta Mariana Lia  

11 Rukman Rosadi Ustad  
 Sumber: Olah Data Peneliti Dari Film “Surga Yang Tak Dirindukan” 

 

C. Sinopsis Film Surga Yang Tak Dirindukan 

Film “Surga Yang Tak Dirindukan”, merupakan sebuah film tentang 

kisah cinta pada pandangan pertama yang diperankan oleh Laudya Cynthia 

Bella (Arini) dan Fedi Nuril (Prasetya). Berawal dari pertemuan yang tidak 

sengaja, mereka berdua akhirnya saling jatuh cinta. Tak butuh waktu lama 

untuk meningkatkan cinta mereka, saat restu orang tua sudah diperoleh, 

keduanya pun memutuskan untuk menikah. Kebahagiaan yang dirasakan 

Arini dan Pras tak hanya sampai disitu, mereka kemudian dikarunia seorang 

putri cantik yang di beri nama Nadia (Sandrinna Michelle). 

 Prasetya akhirnya memiliki usaha biro konsultan arsitektur yang 

dirintis bersama kedua sahabatnya, yakni Amran (Kemal Palevi) dan Hartono 

(Tanta Ginting). Sedangkan Arini tetap menjadi ibu rumah tangga yang 

mandiri dan istri yang setia. Sosok Pras yang baik membuat Arini semakin 

nyaman bersama Pras, walaupun berbagai kisah perselingkuhan terjadi 
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disekitarnya. Arini tetap mempercayai suaminya, demi menciptakan keluarga 

yang sakinah. Arini berusaha untuk dapat menjadi istri dan ibu yang baik 

untuk keluarganya. Kebahagiaan Arini dan Pras seperti tergambar dalam 

dongeng harian Arini yakni “Keluarga Madaniyah”, yang biasa Arini 

ceritakan kepada anak-anak Masjid.  

Masalah muncul, saat Prasetya mencoba menyelamatkan seorang 

perempuan bernama Meirose (Raline Shah) dari kecelakaan dan beupaya 

untuk melakukan bunuh diri. Pras meyakinkan Meirose akan menikahinya 

dan bertanggung jawab atas anak yang dikandungnya agar Meirose tak jadi 

bunuh diri. Disaksikan oleh guru agama dan kedua sahabatnya akhirnya 

mereka berdua menikah di Rumah Sakit saat itu.  

Perjalanan takdir yang bahagia tiba-tiba mendatangkan ujian yang luar 

biasa bagi Arini. Saat dirinya pulang kekampung halaman, Arini 

mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Hal itu membuat 

Arini dan Ibunya sangat sedih. Terlebih ketika seorang perempuan tak dikenal 

tiba-tiba datang dan menangis haru didepan almarhum ayah Arini. Diketahui 

bahwa perempuan tersebut adalah istri kedua almarhum ayahnya. Hati Arini 

seakan terguncang mengetahui ayahnya berpoligami dan ibunya hanya 

menerima. Akan tetapi, dari kejadian tersebut, Arini mendapatkan pelajaran 

berharga dari ibunya tentang kesetiaan dan kesabaran seorang perempuan.  

Prasetya yang mencoba menenangkan Arini, dan ingin menceritakan 

tentang pernikahannya batal mengungkapkan karena kondisi yang masih 

berduka. Terpaksa Pras harus diam-diam saat menemui Meirose. Karena 
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waktu yang terbagi-bagi  antara Arini dan Meirose, alhasil pekerjaan Pras pun 

ikut kacau dan berantakan. Pras juga jarang berada dirumah Arini, dan lebih 

memilih dirumah Meirose untuk merawat akbar.  

Kondisi tersebut membuat Arini merasa curiga. Kecurigaanya 

bertambah, saat pembantunya menemukan struk bon apotek di saku celana 

Prasetya, dan terdapat nama “Akbar Muhammad Prasetya”. Untuk 

memastikan kecurigaanya Arini menelusuri alamat yang sudah dicarinya. 

 Hatinya hancur saat mendapati mobil Prasetya berada dirumah 

tersebut, bertepatan Prasetya keluar dengan seorang perempuan, yang 

kemudian mencium tangan Prasetya dengan penuh takzim. Tanpa dapat 

dihindari keretakan rumah tangga Arini akhirnya terjadi. Arini yang meminta 

kembali kerumah orang tuanya akhirnya dihentikan oleh Pras yang memilih 

dirinya keluar dari rumah.   

Waktu demi waktu, Arini melapangkan hati karena nasihat dari 

ibunya yang terus menyemangati. Arini mencoba untuk menerima kehadiran 

Meirose dalam kehidupan rumah tangganya. Hati Arini semakin ikhlas saat 

mengetahui kisah pilu yang pernah dialami Meirose. Momentum saat 

Prasetya berada di rumah sakit membuat Arini dan Meirose beserta 

keluarganya lebih akrab.  

 Meirose dan Akbar juga diminta unruk menginap di rumah Arini. 

Akan tetapi, saat subuh tiba, ternyata Meirose sudah tak berada di kamarnya, 

hanya tinggal Akbar beserta sebuah handphone yang berisi sebuah video 

Meirose.  Ternyata Meirose meminta Arini dan Prasetya untuk merawat 
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Akbar. Kepanikan muncul ketika hal yang ditakutkan yakni jika Meirose 

bunuh diri lagi. Pras dan Arini mencoba mencari Meirose di stasiun dan 

memintanyauntuk tetap tinggal. Tetapi, Meirose tetap pada pilihannya, yakni 

meninggalkan Arini dan Pras bahkan Akbar.2 

 

                                                           
2http://filmbor.com Surga-Yang-Tak-Dirindukan/ Sinopsis:  diakses pada hari Senin 22 

Juli 2019 pukul 22:03 WIB. 
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      BAB IV 

        ANALISIS DATA 

A. Analisis Semiotika Roland Barthes 

Surga Yang Tak Dirindukan merupakan sebuah film bertemakan 

religius. Surga Yang Tak Dirindukan rilis pada tahun 2015 dan di 

sutradarai oleh Kuntz Agus. Film ini menceritakan tentang kehidupan 

keluarga Arini. Kisah cinta pada pandangan pertama Arini dan Pras begitu 

indah. Pernikahan yang kemudian terwujud mendatangkan kebahagiaan 

lainnya dengan hadirnya Nadia. Sosok pras yang baik dan setia selalu 

menenangkan Arini, berbagai kisah perselingkuhan yang dialami 

perempuan di sekelilingnya, termasuk sahabat dekatnya, tidak sekalipun 

mengusik kepercayaan Arini terhadap sang suami. 

Demi mewujudkan rumah agar senantiasa menjadi surge cintanya 

dan Pras, Arini pun berusaha mengabdikan diri sepenuh hati sebagai ibu 

dan istri. Tetapi perjalanan takdir kemudian berujung ujian bagi cinta 

Arini dan Pras. Suatu hari, dalam perjalanan menuju kantor, Pras harus 

menolong sebuah mobil yang mengalami kecelakaan. Alangkah kagetnya 

Pras saat mengetahui korbannya adalah seorang perempuan dalam balutan 

baju pengantin. Meirose yang berusaha bunuh diri setelah laki-laki yang 

berjanji menikahi ternyata menipunya. Demi menyelamatkan Meirose 

yang akan bunuh diri Pras dengan tegas dan penuh tanggungjawab akan 

menikahi Meirose dan menjadi ayah bayi yang di lahirkan oleh 

Meirose.Berikut analisis semiotika Roland Barthes: 
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Adegan 1 

Analisis tataran I 

Shot Visual Dialog 

Medium 

Shot 

(MS) 

 

 
 

 

 
 

Scene: 1  

Pada durasi:  

00:05:29-00:05:38 

Saat Arini mendongeng utnuk 

anak-anak Hasbi datang dengan 

digendong oleh Prasetya. 

Hasbi :“Assalamu’alaikum” 

Arini:“Waalaikumsalam.hasbi, 

hasbi kamu kenapa?”  

Hasbi :“Habis jatuh dari sepeda” 

Arini  : “Masya Allah...ada yang 

sakit gak?” 

 Hasbi : “Gapapa kok mbak 

Arini, udah ditolongin masnya” 

Prasetya : “Assalamualaikum” 

Arini : “Wa’alaikumsalam, 

terima kasih sudah menolong         

Hasbi” 

Prasetya  : “Ya.. 

 

 

 

Analisis tataran II 

 Penanda Petanda 

 Arini memakai baju abu-abu dan 

berjilbab  biru, pras menggunakan 

baju abu-abu, hasbi menggunakan 

jaket hitam dan merah. Arini 

berlari menghampiri Hasbi dan 

Pras. Arini bermaksud untuk 

melihat keadaan Hasbi. 

Hasbi mengatakan bahwa dia 

terjatuh dari sepeda. Arini 

mengungkapkan bahwa dia sangat 

khawatir terhadap keadaan Hasbi. 

 Denotasi Konotasi 

 Arini memakai baju abu-abu dan 

berjilbab  biru, pras menggunakan 

baju abu-abu, hasbi menggunakan 

jaket hitam dan merah. Arini 

mengungkapkan rasa 

kekhawatirannya terhadap hasbi 

dan berterima kasih kepada Pras. 

1. Arini mempunyai rasa 

khawatir. 

2. Di dalam dialognya, arini 

juga menunjukkan 

kecemasan pada keadaan 

Hasbi. 

3. Arini memiki sifat baik 

hati. 

Mitos 

 Secara tidak langsung arini sudah menunjukkan kepada Pras bahwa 

dia memiliki sifat yang baik hati dengan mencemaskan keadaan hasbi 

yang terjatuh dari sepeda. Sehingga praspun terkesima oleh 
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Arini.Perilaku  Arini yang mencemaskan  Hasbi hanya mengarahkan 

kepada tindakan sosial dalam personalitas gaya. Tindakan sosial 

merupakan realitas nyata, ketika tindakan tersebut dibentuk dalam 

bingkai digital dan perfilman telah berubah tunjuan menjadi nilai-nilai 

kapitalisme global dalam bingkai komersialisasi perfilman.   
 Sumber: Olah Data Peneliti Dari Film “Surga Yang Tak Dirindukan” 

Keterangan : Pada dialog diatas menunjukkan rasa baik hati dan lembut. Sifat ini 

sangatlah harus dimiliki oleh setiap orang karena dengan sifat ini orang orang 

disekitar akan slalu nyaman didekat kita. 

Adegan 2 

Analisis tataran I 

Shot Visual Dialog 

Medium 

Shot 

(MS) 

dan 

Long 

Shot 

(LS) 

 

 
 

 
Scene:2 

Pada Durasi:  

00:42:05- 00:48:22 

Pada saat memasak Arini 

menelfon Pras memberitahu 

bahwa dia sedang memasak 

masakan kesukaan Pras.  

Arini: Aku masak kesukaan mu 

lo mas, kamu sibuk ya?  

Pras :” iya sayang”.  

Arini: “owh ya udah, gak papa 

kok mas. Nanti kalau pulang 

makanannya aku angetin lagi 

ya,” 

Analisis tataran II 

 Penanda Petanda 

 Arini memakai baju bermotif dan 

berjilbab abu-abu. Arini berdiri di 

meja  sedang memasak. Ia 

bermaksud menelfon Pras.  

 

Arini mengungkapkan bahwa ia 

sedang memasak masakan 

kesukaan Prasetya. 

 Denotasi Konotasi 

 Arini memakai baju bermotif dan 

berjilbab abu-abu sedang berdiri 

di meja sambil memotong 

sayuran. Ia mengungkapkan 

1. Arini melaksanakan 

tugasnya sebagai istri. 

2. Arini menunjukkan 

bahwa ia sebagai istri 
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apakah Pras sedang sibuk. yang baik. 

3. Di dalam dialognya Arini 

sabar terhadap suaminya. 

Mitos 

 Arini menunjukkan sifat yang harus dimiliki oleh setiap istri. Istri 

terdahulupun sangat sabar dan mengerti apa tugas istri di rumah dan 

bagaimana sikap istri kepada suaminya. Tindakan sosial merupakan 

realitas nyata, ketika tindakan tersebut dibentuk dalam bingkai digital 

dan perfilman telah berubah tunjuan menjadi nilai-nilai kapitalisme 

global dalam bingkai komersialisasi perfilman.   
  Sumber: Olah Data Peneliti Dari Film “Surga Yang Tak Dirindukan” 

Keterangan : pada dialog diatas menunjukkan sifat istiqomah istri. Sebesar apapun 

kesalahan suami pada istri, istri tetap harus melaksanakan kewajiban apa yang 

memang harus dilaksanakan. 

Adegan 3 

Analisis tataran I 

Shot Visual Dialog 

Long 

Shot 

(LS) dan 

Middle 

Close 

Up 

(MCU) 

 

 
 

 
Pada Scene 3 

Pada durasi  01:46:05 

Arini dan Pras mencari Meirose 

di stasiun. Dan pras menemukan 

Meirose dia menahan Meirose 

agar tidak pergi. Merose pun 

menghampiri Arini dan 

berterima kasih atas apa yang 

sudah diberikan. 

Arini: “kamu hati-hati Mei”..!!  

Meirose:“ya mbak atas 

semuanya,, makasih” .   

Arini :  “ iya,, hati-hati.. iya. 

Analisis tataran II 

 Penanda Petanda 

 Mirose menggunakan jaket hitam 

dan berjilbab coklat, arini 

menggunakan baju putih dan 

jilbab pink. Meirose menghampiri 

Arini. Meirose bermaksud ingin 

berterima kasih kepada Arini. 

Meirose mengungkapkan bahwa 

ia sangat berterima kasih dengan 

apa yang telah di berikan oleh 

Arini kepada Meirose. 
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 Denotasi Konotasi 

 Mirose menggunakan jaket hitam 

dan berjilbab coklat, arini 

menggunakan baju putih dan 

jilbab pink. Ia mengungkapkan 

bahwa ia beterimakasih dan akan 

berhati-hati dalam perjalanannya. 

1. Meirose menunjukkan 

bahwa ia harus pergi. 

2. Di dalam dialognya 

meirose berterimakasih 

atas apa yang sudah 

diberikan arini 

kepadanya. 

3. Arini dan pras pun 

mengantar kepergian 

Meirose. 

Mitos 

 Kebanyakan masyarakat jika sudah menerima bantuan dari orang lain 

mereka lupa akan kata terima kasih kepada orang yang telah 

menolongnya. Sehingga jika itu di lakukan maka tidak aka nada rasa 

menghargai satu sama lain. Tindakan sosial merupakan realitas nyata, 

ketika tindakan tersebut dibentuk dalam bingkai digital dan perfilman 

telah berubah tunjuan menjadi nilai-nilai kapitalisme global dalam 

bingkai komersialisasi perfilman.   
 Sumber: Olah Data Peneliti Dari Film “Surga Yang Tak Dirindukan” 

Keterangan : pada dialog di atas setiap orang yang sudah menerima bantuan dari 

orang lain sepatutnya mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah 

menolongnya.  

Adegan 4 

Analisis tataran I 

Shot Visual Dialog 

Medium 

Shot 

(MS) 

 

 
 

 
 

Arini menelfon Pras untuk 

membantu Pras dan Meirose 

ketika Akbar anaknya sedang 

sakit panas. Arini pun 

membantu dengan sabar dan 

ikhlas. 

Pras : “Hallo!!”. 

Arini : “ muntahnya padat atau 

cair?Mas”. 

Pras : “Muntahnya padat atau 

cair?”. 

Meirose : “cair”. 

Pras : “cair muntahnya cair”. 

Arini : “ suhu badannya 

tinggi?”. 
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Scene:4 

Pada Durasi:  

01: 13:02- 01 :14:10 

 

Meirose :”Buang-buang air 

ngak?”. 

Meirose :”Iya mbak, dari tadi 

subuh”. 

Arini: “Menurut aku ini Cuma 

masuk angina deh. Jadi, kamu 

olesin aja sama minyak kayu 

putih kalua belum sembuh 

bawa ke dokter. Kalua kamu 

ngak bisa datang ke sini gak 

papa mas biar aku jelasin ke 

Nadia”. 

Analisis tataran II 

 Penanda Petanda 

 Arini memakai baju coklat dan 

hitam jilbab abu-abu. Ibunya 

memakai baju hitam dan jilbab 

ungu. Ibunya berdiri di belakang 

Arini dan Arini menelfon pras 

bermaksud untuk membantu. 

 

Arini bertanya tentang hal yang 

terjadi pada Akbar secara detail 

dan penuh kesabaran dalam hal 

bertanya.Arini pun menyarankan 

agar Diberi minyak kayu putih 

dan jika belum sembuh di bawa 

ke dokter. 

 Denotasi Konotasi 

 Arini memakai baju coklat dan 

hitam dan jilbab abu-abu. Arini 

menegaskan bahwa Pras tidak 

apa-apa jika dia tidak bisa datang 

Arini akan menjelaskan ke Nadia. 

1. Arini mempunyai rasa 

ikhlas dan sabar. 

2. Arini mempunyai rasa 

kasian dan keibuan . 

3. Dalam dialog Arini 

sangat perhatian terhadap 

kondisi Akbar. 

4. Ibu Arini sangat bangga 

karena anaknya yang 

sangat ikhlas dan sabar 

membantu Pras 

mengobati Akbar 

Mitos 

 Masyarakat dahulu sangat acuh tak acuh terhadap saudara atau orang 

lain tertipa musibah dan masa bodo dengan hal yang menimpa orang 

lain. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh 

masyarakat zaman dahulu. Maka pada zaman itu satu orang dengan 

orang yang lain sangatlah tidak ada rasa akrab atau pun rasa 

persaudaraan. Perilaku Arini menolong anak Meirose hanya 

mengarahkan kepada tindakan sosial dan personalitas gaya. Arini 

membantu anak Meirose hanyalah ajang permainan semiotika, di 

dalam membantu orang lain terdapat kebaikan pada akhirnya banyak 

membantu orang lain agar dikatakan baik, seharusnya di dalam 

kebaikan terdapat tindakan-tindakan yang alami dan baik. Tindakan 
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sosial merupakan realitas nyata, ketika tindakan tersebut dibentuk 

dalam bingkai digital dan perfilman telah berubah tunjuan menjadi 

nilai-nilai kapitalisme global dalam bingkai komersialisasi perfilman.   
 Sumber: Olah Data Peneliti Dari Film “Surga Yang Tak Dirindukan” 

Keterangan : pada adegan di atas menegaskan bahwa rasa ikhlas dan sabar harus 

di miliki oleh setiap orang. Karena rasa ikhlas dan sabar adalah salah satu hal 

yang di sukai oleh Allah WST. Dan jika kita mempunya rasa tersebut maka hidup 

kita akan sangat berarti dan berharga dan banyak membuat pelajaran pada diri kita 

dan orang lain yang melihatnya. 

Adegan 5 

Analisis tataran I 

Shot Visual Dialog 

Long 

Shot 

(LS) 

 

   
 

 

 
 

 

Scene : 5 

Pada Durasi:  01:34:35-01:37:40 

Arini datang ke rumah Meirose 

dan duduk di ruang tamu sambil 

berbincang-bincang dengan 

Meirose. 

Arini   : “Oh ya, aku datang 

kesini karena mas Pras 

memintamu      untuk datang ke 

Rumah Sakit membawa Akbar”  

Meirose  : “Mbak. I don‟t feel 

comfortable there. Aku 

seharusnya tidak ada disana 

mbak, gak ada dikehidupan 

mbak dan mas Pras.”  

Arini:“Semua sudah terjadi 

Mei,” seraya menepuk tangan 

Meirose. “Sekarang kita fikirkan 

bagaimana menjalani kehidupan 

kita ke depan, untuk Akbar 

untuk Nadia.”  

Meirose:“Ke depan?” 

keheranan.  

Arini:“Iya, ke depan.” 

tersenyum, mengambil minuman 

didepannya. “Diminum.” 

Meirose: “Kenapa mbak 

melakukan semua ini?”  

Arini  : “Hidup itu pilihan, dan 



52 
 

 

ini adalah pilihanku. Ayo Mei, 

kita ke Rumah sakit, dan jangn 

lupa kamu ajak Akbar, aku 

tunggu disini ya.” Sambil 

mengambil tas. 

Analisis tataran II 

 Penanda Petanda 

 Arini memakai baju abu-abu dan 

berjilbab coklat, Meirose 

memakai baju coklat bercelana 

hitam. Arini duduk bersebelahan 

dengan Meirose. Arini bermaksud 

untuk mengajak Meirose ke 

rumah sakit. 

Arini mengungkapkan bahwa ia 

datang atas keinginannya Pras. 

Pras ingin Meirose dan akbar 

ada di rumah sakit bersama 

mereka.  

 Denotasi Konotasi 

 Arini memakai baju abu-abu dan 

berjilbab coklat, Meirose 

memakai baju coklat bercelana 

hitam. Ia mengungkapkan bahwa 

Arini sudah memaafkan semua 

yang terjadi.  

1. Arini menunjukkan 

bahwa ia ingin 

mengikhlaskan dengan 

apa yang terjadi. 

2. Di dalam dialognya Arini 

memnunjukkan bahwa 

dia ingin hidup damai 

dengan semua. 

3. Arini kuat dan tabah 

dalam hal ini. 

4. Meirose pun sangat 

heran dengan sikap yang 

dilakukan oleh Arini. 

Mitos 

 Arini menunjukkan bahwa setiap orang juga mempunyai kesempatan 

kedua dalam hidupnya. Dan keihhlasan yang dimiliki oleh Arini 

belum tentu dimiliki oleh orang yang juga sama kehidupannya 

dengan Arini. Perilaku Arini memaafkan Meirose dan Pras hanya 

mengarahkan kepada tindakan sosial dan personalitas gaya. Arini 

memaafkan meirose hanya mengharapkan keluarganya bahagia. Arini 

memaafkan Meirose hanyalah ajang permainan semiotika, di dalam 

memaafkan orang lain terdapat kebaikan pada orang lain dikatakan 

baik, seharusnya di dalam kebaikan terdapat tindakan-tindakan yang 

alami dan baik. Tindakan sosial merupakan realitas nyata, ketika 

tindakan tersebut dibentuk dalam bingkai digital dan perfilman telah 

berubah tunjuan menjadi nilai-nilai kapitalisme global dalam bingkai 

komersialisasi perfilman.   
 Sumber: Olah Data Peneliti Dari Film “Surga Yang Tak Dirindukan” 
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Keterangan : pada dialog di atas menunjukkan keikhlasan. Keikhlasan yang di 

lakukan oleh Arini dalam hidupnya. Keikhlasan yang membuahkan hasil agar 

keluarganya utuh kembali seperti sedia kala.  

Adegan 6 

Analisis tataran I 

Shot Visual Dialog 

Close Up 

(CU) dan 

Long Shot 

(LS) 

 

 
 

 

 

 

 

 
Pada scene : 6 

Pada  Durasi: 01:29:41- 01:34:28 

Saat Pras tak saarkan diri 

dirumah sakit dan ditungggu 

oleh Arin sambil membaca al-

quran meminta kesembuhan 

untuk Pras.  

Prasetya  : “Maafkan aku.” 

berkata lirih menahan sakit. 

“Aku naif, egois”  

Arini  : “Enggak.” Sambil 

geleng-geleng kepala.  

Prasetya  : “Aku menyakiti 

perasaanmu.” 

 Arini   : “Gak ada yang salah, 

gak ada yang perlu dimaafkan, 

aku ikhlas.” Arini tersenyum. 

Analisis tataran II 

 Penanda Petanda 

 Arini memakai baju abu-abu dan 

berjilbab coklat, Pras memakai 

celana oren dan perban di badan 

dan kepala. Arini duduk 

berhadapan dengan saling 

menatap Pras. Arini bermaksud 

mendengarkan apa yang 

dibicarakan oleh Pras.   

Arini mengungkapkan 

kesyukurannya atas kesadaran 

Pras dari komanya. Arini 

menegaskan bahwa ia ikhlas 

dengan apa yang terjadi. 

 Denotasi Konotasi 

 Arini berpakaian baju abu-abu 

dan berjilbab coklat sedang duduk 

disamping Pras yang berpakaian 

celana oren dan badan berbalut 

1. Arini sangat 

mengkhawatirkan 

keadaan Pras. 

2. Arini berdo’a atas 
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perban. Ia mengungkapkan bahwa 

dirinya ikhlas dengan apa yang 

dialaminya beberapa waktu ini. 

kesembuhan Pras. 

3. Di dalam dialog 

tersebut Pras minta 

maaf atas apayang 

dilakukaknnya kepada 

Arini. 

4. Arini mengungkapkan 

bahwa dirinya ikhlas 

dengan apa yang suda 

terjadi padanya. 

Mitos 

 Arini   slalu mengikhlaskan apa yang terjjadi pada nya. Dan arini 

tidak akan membalas apa yang sudah di lakukan oleh Pras 

terhadapnya. Dia sudah memaafkan semua kesalah Pras. Tindakan 

sosial merupakan realitas nyata, ketika tindakan tersebut dibentuk 

dalam bingkai digital dan perfilman telah berubah tunjuan menjadi 

nilai-nilai kapitalisme global dalam bingkai komersialisasi 

perfilman.   
 Sumber: Olah Data Peneliti Dari Film “Surga Yang Tak Dirindukan” 

Keterangan : Keterangan : pada adegan di atas menunjukkan rasa keikhlasan. 

Rasa keikhlasan ini bermotivasi bagi semua orang dan memperjelas peran. Rasa 

ikhlas harus di miliki setiap orang walaupun itu sulit namun ikhlas yang di 

lakukan Arini sungguh luar biasa agar keluarga yang di impikannya terwujud. 

Adegan 7 

Analisis tataran I 

Shot Visual Dialog 

Long 

Shot 

(LS) dan 

Middle 

Close 

Up 

(MCU) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Arini sholat untuk menenangkan 

hati karena masalah yag 

menimpa keluarga kecilnya. Dan 

meminta kepada Allah SWT 

agar Arini mempunyai rasa 

sabar dan kuat dalam 

menghadapi masalah tersebut. 

Arini berusaha maksimal sambil 

percaya kepada Allah . Bukan 

dengan sikap putus asa dalam 

menghadapi cobaan melaiankan 

lebih mendektkan diri kepada 

Allah. 
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Scene :7 

Pada durasi :  

01:23:52-01:25:36 

 

 

 

 

 

Analisis tataran II 

 Penanda Petanda 

 Arini memakai mukena berwarna 

putih sambil duduk menghadap 

kiblat. Ia bermaksud untuk 

mendekatkan diri kepada Allah. 

Arini bermaksud untuk meminta 

pertolongan kepada Allah SWT 

agar ia dapat melalui cobaan 

yang ia terima. 

 Denotasi Konotasi 

 Arini memakai mukena berwarna 

putih sambil duduk menghadap 

kiblat. Ia menunjukkan bahwa ia 

slalu meminta pertolongan kepada 

Allah SWT dalam masalah 

kehidupannya. 

1. Arini menunjukkan ke 

tawakalannya kepada 

Allah SWT. 

2. Di dalam gambar ia juga 

menunjukkan bahwa ia 

kuat dalam melalui 

cobaan yang ada. 

Mitos 

 Daalam kehidupan belum tentu semua manusia akan slalu bertawakal 

kepada Allah SWT. Kebanyakan manusia berputus asa dengan 

masalah yang di terimanya dan berujung dengan kegiatan yang dapat 

merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tindakan sosial merupakan 

realitas nyata, ketika tindakan tersebut dibentuk dalam bingkai digital 

dan perfilman telah berubah tunjuan menjadi nilai-nilai kapitalisme 

global dalam bingkai komersialisasi perfilman.   
 Sumber: Olah Data Peneliti Dari Film “Surga Yang Tak Dirindukan” 

Keterangan : Segi perilaku yang merepresentasikan seoarang yang bertawakal 

adalah berdizkir. Segala usaha dari permasalahan yang dialami oleh Arini selama 

ini, segalanya diserahkan kembali oleh Sang Pencipta. Usaha yang sudah 

dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Prasetya, diimbangi 

dengan iringan doa oleh Arini, agar selalu di berikan jalan keluar dari semua 

permasalahan. Doa yang dipanjatkan, membuat Arini lebih tenang dan dapat 
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memberikan kekuatan baginya untuk selalu optimis. Keyakinannya akan bantuan 

dari Tuhan setelah usaha yang dilakukan membuatnya lebih tegar, dan lebih 

menerima kenyataan. 

Adegan 8 

Analisis tataran I 

Shot Visual Dialog 

Medium 

Shot 

(MS) 

 

 
 

 
Scene: 8 

Pada durasi  

01:42:57- 01:43:30 

 

Prasetya, Arini dan Meirose 

shalat berjamaah di rumah Arini 

dan Prasetya.  

Arini :“pada akhirnya nanti jika 

semua sama-sama tersakiti, aku 

memilih terdahulu untuk akan 

pergi”. 

Analisis tataran II 

 Penanda Petanda 

 Arini memakai mukena berwarna 

putih, Meirose memakai mukena 

putih, Prasetya memakai koko 

putih dan berpeci hitam. Arini dan 

Meirose duduk di belakang Pras. 

Mereka bermaksud untuk 

bersalaman dengan pras selesai 

shalat berjamaah. 

 

Arini mengungkapkan bahwa ia 

akan pergi terlebih dahulu jika 

sama-sama tersakiti. 

 Denotasi Konotasi 

 Arini memakai mukena berwarna 

putih, Meirose memakai mukena 

putih, Prasetya memakai koko 

putih dan berpeci hitam. Arini dan 

meirose bermaksud menghargai 

1. Mereka melaksanakan 

kewajiban mereka secara 

berjamaah. 

2. Di dalam dialognya Arini 

akan mengikhlaskan 
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Pras sebagai imam mereka 

sekaligus menghormati suami 

mereka. 

dengan apa yang terjadi 

dan dia akan pergi. 

3. Arini dan Meirose 

menghargai dan 

menghormati Pras 

sebagai imam rumah 

tangga mereka. 

Mitos 

 Mereka melakukan kegiatan shalat berjamaah yang belum tentu 

dilakukan oleh orang lain. Karena dalam hal berpoligami seseorang 

belum tentu ikhlas dengan apa yang dialaminya selama ini. Tindakan 

sosial merupakan realitas nyata, ketika tindakan tersebut dibentuk 

dalam bingkai digital dan perfilman telah berubah tunjuan menjadi 

nilai-nilai kapitalisme global dalam bingkai komersialisasi perfilman.   
 Sumber: Olah Data Peneliti Dari Film “Surga Yang Tak Dirindukan” 

Keterangan : pada dialog di atas menunjukkan bahwa mereka melakukan sholat 

jamaah menceritakan keikhlasan Arini dan menerima Meirose sebagai anggota 

keluarganya dan rela mengalah jika semua tersakiti.  

Adegan 9 

Analisis tataran I 

Shot Visual Dialog 

Medium 

Shot 

(MS) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Pada penerbitan buku ke 2 Arini 

yang pada buku itu 

menceritakan tentang perjalanan 

hidupnya.  

Arini :“Malam ini adalah malam 

yang paling bahagia dalam 

hidup saya. Kebahagiaan saya 

malam ini nyaris sempurna, 

yang pertama saya bahagia 

karena karya kedua saya telah 

lahir, yang kedua saya senang 

sekali, akhirnya saya  kembali 

mengenal arti sabat dan ikhlas, 

manusia mempunyai kehendak, 

tapi tidak ada kehendak manusia 

yang mampu mengalahkan 

kehendak Allah. Semua 

jawabannya tertuang dalam 

karya kedua saya dalam “Istana 
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Scene: 9 

Pada durasi:   

01:37:52- 01:43:30 

Bintang”. 

 

Analisis tataran II 

 Penanda Petanda 

 Arini mengenakan kemeja putih, 

kerudung dan outer warna senada 

yakni abu-abu. Berdiri 

berhadapan dengan audiens.Arini 

memberikan sambutan di depan 

para hadirin yang hadir. 

Arini mengungkapkan bahwa ia 

menerbitkan karyanya yang ke 

2. Ia menegaskan bahwa ia 

sangat senang bisa menerbitkan 

karyanya. 

 Denotasi Konotasi 

 Arini mengenakan kemeja putih, 

kerudung dan outer warna senada 

yakni abu-abu. Berdiri 

berhadapan dengan audiens. Arini 

mengungkapkan bahwa ia sangat 

bersyukur dengan apa yang terjadi 

saat ini. 

1. Arini menunjukkan  

sebagai seorang penulis, 

Arini terlihat bersahaja. 

2. Di dalam dialognya ia 

sangat bersyukur dengan 

apa yang ia lakukan saat 

ini. 

3. Audiens pun 

mendengarkan sambutan 

Arini yang di berikan 

dan bertepuk tangan 

dengan meriahnya. 

Mitos 

 Tidak semua perempuan  bisa membuat karya yang bisa seperti Arini. 

Kebanyakan perempuan dahulu di kekang dan harus ada di rumah 

tidak diperbolehkan untuk maju kedepan mengutarakan pendapat 

atau ingin menjadi apa yang dinginkan. Tindakan sosial merupakan 

realitas nyata, ketika tindakan tersebut dibentuk dalam bingkai digital 

dan perfilman telah berubah tunjuan menjadi nilai-nilai kapitalisme 

global dalam bingkai komersialisasi perfilman.   
  Sumber: Olah Data Peneliti Dari Film “Surga Yang Tak Dirindukan” 

Keterangan : pada dialog diatas menunjukkan bahwa yang disampaikan Arini 

dalam acara peluncuran buku karyanya, kalimat “Paling bahagia dalam 

hidupnya.” mengidentifikasi bahwa Arini memiliki rasa syukur dalam dirinya. 

Arini menunjukkan bahwa perempuan juga bisa berkarya. 
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Adegan 10 

Analisis tataran I 

Shot Visual Dialog 

Long 

Shot 

(LS) 

 

 

 
 

 
 

Saat Pras menuju ke masjid dia 

melihat seorang anak yang 

terjatuh dari sepedanya dan dia 

pun menolong anak tersebut. 

Hartono :” Heh Pras,Pras? 

Awas Pras. Lu kalua mau 

nolongin orang mikirin nyawa lu 

juga donk”. 

Pras :” Mau kemana sih?”. 

Hasbi :”Mau ke masjid”. 

Pras :” Ya udah tunjukkin 

masjidnya”. 

Hartono :” Pras Pras”. 

Pras :” Bawain sepedanya”. 

 

Analisis tataran II 

 Penanda Petanda 

 Pras memakai jaket abu-abu, 

Hartono memakai jas cream, Habi 

memakai baju merah. Pras berlari 

menolong Hasbi yang terjatuh 

yang terjatuh dari sepedanya. 

Pras mengungkapkan bahwa 

apakah Hasbi tidakapa-apa, dia 

langsung menggendong Hasbi 

dan mengantarkannya ke masjid. 

 Denotasi Konotasi 

 Pras menggunakan jaket abu-abu 

sedang duduk menolong Hasbi di 

depan Hartono yang sedang 

berdiri. Ia mengungkapkan bahwa 

ia akan mengantarkannya ke 

masjid. 

1. Pras menunjukkan 

bahwa ia juga 

mempunyai rasa kasihan 

dan tolong-menolong 

terhadap Hasbi. 

2. Di dialam dialognya Pras 

juga menunjukkan 

bahwa ia juga 

mempunyai rasa baik 

hati 

3. Pras sangat sigap dalam 

menolong sampai-sampai 

tak memikirkan 

keselamatannya. 

4. Hartono pun 

mendengarkan Pras dan 

ikut membantu Hasbi. 
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  Sumber: Olah Data Peneliti Dari Film “Surga Yang Tak Dirindukan” 

Keterangan : Pada adegan di atas menunjukkan sikap tolong-menolong yang 

dilakukan oleh Pras terhadap Hasbi. Pras pun dengan rasa tolong-menolongnya ia 

mengantarkan Hasbi sampai ke tujuan. 

Adegan 11 

Mitos  

 Pras secara langsung menunjukkan bahwa ia mempunyai rasa kasihan 

dan tolong-menolong terhadap sesama tidak memandang apapun dari 

orang yang ditolongnya.  Tindakan sosial merupakan realitas nyata, 

ketika tindakan tersebut dibentuk dalam bingkai digital dan perfilman 

telah berubah tunjuan menjadi nilai-nilai kapitalisme global dalam 

bingkai komersialisasi perfilman.   

Analisis tataran I 

Shot Visual Dialog 

Medium 

Shot 

(MS) 

 

 
 

 

Pada saat akan dilangsungkan 

akad antara Pras dan Meirose. 

Meirose melafalkan shahadat 

yang pada artinya Meirose sudah 

sah menjadi seorang muslim. 

Dan Pras pun melangsungkan 

akad di kamar rumah sakit yang 

di saksikan oleh dokter dan 

tokoh agama. Sehingga 

pernikahan Pras yang keduapun 

Sah dalam agama dan negara.    

 

Analisis tataran II 

 Penanda Petanda 

 Pras memakai baju abu-abu, 

Meirose memakai baju pasien 

rumah sakit. Pras menyalami 

penghulu dan yang lain 

menyaksikan. 

Pras mengungkapkan kalimat 

akad di depan semua orang yang 

melihatnya. 

 Denotasi Konotasi 

 Pras memakai baju abu-abu, 

Meirose memakai baju pasien 

rumah sakit. Pras mengungkapkan 

bahwa dia akan bertanggungjawab 

1. Pras menunjukkan 

bahwa ia juga 

mempunyai rasa 

tanggungjawab. 
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 Sumber: Olah Data Peneliti Dari Film “Surga Yang Tak Dirindukan” 

Keterangan : pras dalam rasa tanggungjawabnya dalam menolong  Merose dan 

anaknya ia rela melakukan pernikahan kedua atau poligami. 

 Pada analisis data berupa adegan-adegan dalam film “Surga Yang 

Tak Dirindukan” di atas secara denotasi yang terkandung dalam adegan-adegan di 

atas  bahwa sosok Arini merupakan seseorang yang berasal dari keturunan jawa 

yang mempunyai rasa kasih sayang terhadap sesaman dan baik hatinya. Arini 

adalah anak dari sebuah keluarga yang sederhana. Arini memiliki rasa  yang 

sangat ikhlas dan sabar terhadap apa yang telah taerjadi di dalam keluarganya. 

Banyak sekali cobaan yang di lalui oleh Arini. Dari ayahnya yang meninggal, 

ayahnya berpoligami namun tidak ia ketahui sampai pras berpoligami dengan 

Meirose.Makna konotasi yang terkandung dalam adegan-adegan diatas yang  

adalah dia berusaha slalu ikhlas dengan apa yang terjadi di kehidupannya. Semua 

itu disebabkan oleh besarnya rasa ikhlas yang dimiliki Arini yang besar dalam 

memperjuangkan kesejahteraan dan keutuhan keluarga kecil yang diabngunnya 

bertahun-tahun tersebut. Sedangankan mitos yang terkandung dalam adega-

adegan diatas adalah sikap profesionalitas yang dimiliki oleh Arini yang terlihat 

atas Meirose dan anaknya. 2. Didalam gambar tersebut 

Pras sangat wibawa 

dalam melaksanakan 

akad. 

Mitos  

 Pras secara langsung menunjukkan bahwa ia mempunyai rasa 

tanggungjawab yang besar terhadap kehidupam Meirose dan 

anaknya.  Tindakan sosial merupakan realitas nyata, ketika tindakan 

tersebut dibentuk dalam bingkai digital dan perfilman telah berubah 

tunjuan menjadi nilai-nilai kapitalisme global dalam bingkai 

komersialisasi perfilman.   
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dari usahanya dalam memperjuangkan keluarga kecilnya dan memegang rasa 

keikhlasan yang ia punya. Sehingga menciptakan personalitas dan tindakan 

keprofesionalan Arini sebagai seorang ibu rumah tangga dan seorang istri yang 

sselalu berjuang dan ikhlas dalam mempertahankan keluarga kecilnya, karena 

sejatinya tidak ada seorang istri ataupun perempuan yang tinggal dia dalam 

memperjuangkan kehidupan dan kebahagiaan keluarganya. 

 Di tengah peliknya kehidupan rumah tangga mereka yang sudah di 

ambang pecahnya rumah tangga mereka. Yang keadaanya bahwa susah menerima 

semua yang telah terjadi dan sudah sangat keterlaluan yang dilakukan Pras 

sebagai seorang ayah dan sekaligus sebagai suami. Namun Arini sebagai seorang 

istri yang professional, ikhlas dan yang membawa perubahan pada kehidupan 

rumah tangga mereka. 

B. Analisis Pesan Dakwah 

 Setiap media massa tentu memiliki tujuan yang ingin disampaikan. 

Termasuk film pastilah membawa suatu pesan tertentu. Melalui penggambaran, 

sebuah film secara visual maupun verbal menyampaikan pesan baik tersirat 

maupun tersurat. 

Berhubungan dengan hal tersebut, di dalam film ini penulis menemukan 

beberapa pesan dakwah yang ingin disampaikan komunikator kepada komunikan, 

yang dimaksud komunikan dalam konteks ini adalah penonton. Pesan dakwah 

yang dapat mengajakan kepada komunikan betapa pentingnya mempelajari 

tentang bagaimana menjadi orang yang baik hati dan lembut, istiqomah, berusaha 

orang lain yang membutuhkan, selalu memaafkan orang lain/pemaaf, tawakal dan 
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bersyukur. Penulis menemukan pesan dakwah yang terdapat pada film Surga 

Yang Tak Dirindukan, yaitu: 

1. Berbaik Hati dan Lembut 

    Pada adegan 1 Arini mempunyai sikap baik hati dan lembut terhadap 

sesama.Seorang muslim sejati memiliki sikap yang baik dalam berhubungan 

dengan orang lain. Dia rendah hati, lembut dan ramah dalam berbicara, 

mengikuti bimbingan islam dan teladan Nabi Muhammad SAW. 

   “Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan 

itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan 

antara Dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat 

setia. 35. sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada 

orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-

orang yang mempunyai Keuntungan yang besar (QS. Fussilat 41: 34-35)”. 

 Sifat lembut merupakan kemuliaan yang luar biasa yang akan diganjar Allah 

dengan cara yang tidak ada pada kebaikan yang lain. Tidak mengherankan, 

kelembutan menurut Islam adalah segala-galanya kebaikan.siapa yang 

memiliki sifat ini berarti dia dianugrahi segala kebaikan.1  

2. Istiqomah 

Pada adegan 2 Arini di dapur, pada saat itu pula Arini menelfon Pras yang 

sudah dimasakkan makanan kesukaannya. Dan Arini menunggu Pras sampai 

pulang kerja. 

Istiqomah berarti berpegang teguh berada diatas jalan yang lurus atau 

konsisten diatas sebuah kebenaran, baik berupa keyakinan maupun sebuah 

amalan.2 

                                                           
1Jum’ah Amin Abdul Aziz, Fiqih dakwah, (Solo, Era Intermedia,2008), 91. 
2Ibid., 105. 
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 Pada adegan 3 Arini dan Pras mencari Meirose di stasiun berusaha membujuk 

Meirose untuk kembali lagi kerumah mereka. Pada scene ini menunjukkan 

bahwa sikap ikhlas Arini melalui indikator istiqomah, yakni melalui adegan 

Arini mengantarkan Pras untuk menemui Meirose di stasiun. Istiqomah di 

adegan ini menunjukkan bahwa Arini selalu berpegang-teguh atas pilihan 

awal yang telah menerima Meirose sebagai istri kedua Pras, walau hati yang 

berat tetapi ini merupakan pilihan terbaik, maka pilihan tersebut harus tetap 

dipertahankan dan selalu istiqomah untuk menerima konsekuensinya. 

 Istiqomah berarti berpegang teguh berada diatas jalan yang lurus atau 

konsisten diatas sebuah kebenaran, baik berupa keyakinan maupun sebuah 

amalan.3. 

3. Berusaha Membantu Orang Lain Yang Membutuhkan 

Pada adegan 4 Arini memberikan solusi pada Prasetya dan Meirose yang 

sedang mengalami musibah dan kebingungan menangani  Akbar yang sedang 

sakit. 

Seorang muslim sejati adalah orang yang toleran, sabar dan memperlakukan 

orang lain dengan baik. Dia akan berusaha membantu meringankan beban 

orang lain. Seorang muslim akan memahami dimana, mengapa dan kapan 

harus bersikap untuk membantu orang lain yang membutuhkan. 

Kedermawanan merupakan karakter islami yang mendasar yang mampu 

                                                           
3 Ibid. 
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mengangkat drajat. Orang yang memiliki sikap ini dan membuatnya 

disayangi banyak orang.4 

Pada adegan 10 Pras mencari masjid yang akan dijadikan bahan untuk 

perkuliahan dan di tengah perjalanan Pras melihat anak yang terjatuh dari 

sepedanya pras pun menolong Hasbi yang terjatuh dari sepeda dan Pras 

menggendongnya. Di dalam ke hidupan harus saling membantu sama lain 

dalam musibah ataupun kesulitan.  

4.  Memaafkan Orang Lain/ Pemaaf 

Pada adegan 5 Arini sedang bertamu dirumah Meirose dan mengajak Meirose 

ikut menjenguk Pras dirumah sakit.  

Selalu memaafkan orang lain / pemaaf, Al-‘Afwu (pemaaf) yakni merupakan 

salah satu nama dari beberapa nama mulia Allah SWT (Asma’ul Husna). 

Dalam Al-Qur’an nama mulia ini disebut dalam QS. An-Nisaa’ ayat 149, 

yaitu: 

  “Jika kamu menyatakan suatu kebajikan, menyembunyikannya atau 

memaafkan suatu kesalahan (orang lain) maka sungguh Allah Maha 

Pemaaf”. (QS. An Nisaa : 149). 

 

Maksud dari Al-‘Afwu adalah berlapang dada dalam memberikan maaf 

kepada orang yang melakukan kesalahan dengan tanpa disertai rasa benci 

apalagi merencanakan pembalasan kepada orang yang melakukan kesalahan 

tersebut.5 

Pada adegan 6 Arini sedang menangis di depan Pras yang sedang sakit, Arini 

mencoba mengajak dialog Pras yang sedang sakit. Di dalam dialognya Arini 

                                                           
4  Ibid., 95. 
5 Drs. Barmawie umary, Materia Akhlak,(Solo: Ramadhani,1995),44. 
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menunjukkan bahwa sikap pendendam tidak akan menyelesaikan masalah, 

sehingga Arini memberikan maaf kepada suaminya yang telah beristri lagi 

tanpa meminta ijin terhadapnya. Pada sikap pemaaf Arini akan menyatukan 

dirinya yang suaminya serta Meirose menjadi keluarga yang bahagia. 

Selalu memaafkan orang lain/ pemaaf, Al-‘Afwu (pemaaf) yakni merupakan 

salah satu nama dari beberapa nama mulia Allah SWT (Asma’ul Husna).  

5. Tawakal  

Pada adegan 7 Arini sedang melakukan sholat dan berdoa, dalam scene ini 

juga tidak  terdapat dialog. 

Pada adegan 8 aktifitas Arini, Pras dan Meirose sholat berjamaah. Dalam 

scene ini tidak terdapat dialog. Tetapi terdapat monolog suara Arini diselasela 

kegiatan sholat berjamaah. 

Tawakal adalah usaha maksimal sambil percaya kepada Allah. Bukan 

kepasrahan yang bodoh dan bukan hanya berpangku tangan. Tawakal 

merupakan bekal hidup untuk orang-orang yang beriman. Tawakal membuat 

hidup seseorang akan tabah manakala mereka ditimpa kesulitan. Dan tawakal 

dapat mendorong mereka untuk maju dan memberikan kekuatan didalam hati 

mereka ketika mereka tidak punya apa-apa.6  

6. Bersyukur  

Pada adegan 9 menceritakan aktifitas arini dalam menghadiri launching buku 

yang diadakannya. Arini memberikan sambutan di depan para hadirin yang 

hadir. 

                                                           
6 Ibid., 56. 
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Bersyukur adalah menggunakan atau mengolah nikmat yang dilimpahkan 

Allah sesuai dengan tujuan dianugrahkannya. Artinya jika berani bersyukur, 

berarti harus berani mengolah dan mengelola segala anugrah Allah yang 

merupakan rahmat dengan baik dan benar, dengan begitu Allah akan 

menjamin berkahnya.7  

7. Poligami 

Pada adegan ke 11 Pras melangsungkan pernikahannya dengan Meirose yang 

di saksikan oleh dokter dan tokoh agama.  

Poligami adalah suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari 

satu orang.8 Poligami dapat dilakukan jika terpenuhi dua persyaratan yaitu, 

keadilan dan pembatasan empat orang istri. Jika persyaratan itu tidak 

dipenuhi maka islampun melarangnya, karena itu artinya mengembalikan 

keadaan seperti tradisi pra islam, serta dapat pula membawa kepada 

kerusakan keluarga dan masyarakat.9 Ketika perilaku poligami berubah dalam 

realitas bentukan seperti film maka poligami telah keluar dari nilai-nilai 

objektifitas menuju tujuan-tujuan dan nilai kapitalisme dan komersialisme 

dunia perfilman. Pada wilayah ini muncullah konotasi-konotasi kapitalisme 

bersyukur dalam dunia perfilman. Pada akhirnya yang muncul mitos 

bersyukur dalam dunia perfilman. 

 Menurut pesan yang di sampaikan Arini adalah sebagai ibu rumah tangga 

dan sekaligus sebagai istri yang baik hati dan ikhlas. Indikasi yang 

                                                           
7 Ibid., 71. 

8 Lia Amalia, Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur,(Ponorogo:STAIN PONOROGO 

PRESS), 44. 
9 Ibid. 
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menunjukkan istri yang baik hati dan ikhlas yaitu dalam meskipun dalam 

rumah tangga terdapat masalah arini tetap menjalankan kewajibannya sebagai 

istri sekaligus menjadi ibu nadia yang sayang terhadap anaknya. 

 Selain itu di dalam pekerjaannya Arini sangat professional dalam 

mengatasi suatu hal dengan rekan kerjanya. Walaupun Arini sebagai ibu 

yang berkarir namun dia tetap menjadi ibu rumah tangga yang sangat 

sayang terhadap keluarganya. 

 Sebagai istri yang berprofesi sebagai penulis yang baik pada saat itu. 

Banyak waktu arini disibukkan dengan aktivitas penerbitan karyanya. Meski 

demikian, Arini tetap memanfaatkan waktu luangnya untuk keluarga 

kecilnya. 
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     BAB V 

                  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang terdapat dalam skripsi, dari rumusan 

masalah, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Analisis semiotika Roland Barthes  dalam film ini adalah, tanda-tanda 

yang digambarkan melalui karakter dan gerak isyarat tergambar dengan 

jelas dan menampilkan nilai-nilai keagamaan yang dapat dianalisa secara 

denotasi,  konotasi dan mitos.   

a. Denotasi 

Berdasarkan hasil analisis dari film Durga Yang Tak Dirindukan , 

makna denotasi yang terkandung didalamnya Arini adalah sosok 

perempuan yang sangat sabar dan ikhlas dengan apa yang telah terjadi 

di dalam kehidupannya terutama dalam kehidupan rumah tangganya.  

b. Konotasi 

Makna konotasi yang tersirat dalam film Surga Yang Tak Dirindukan 

adalah bahwa sosok Arini merupakan sosok yang sangat baik hati 

kepada siapapun termasuk kepada orang yang menyakitinya 

sekalipun. Sehingga dia memaafkan Pras yang sudah berpoligami 

dengan Meirose dan mengajak Meirose untuk hidup bersama dengan 

mereka. Semua itu disebabkan oleh rasa cintanya kepada keluarganya 

agar tidak berantakan dan bisa membangun surge dengan keluarganya 

walaupun bukan surga yang diimpikan oleh Arini itu sendiri. 
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c. Mitos 

Mitos yang terkandung dalam film ini adalah sikap profesionalitas 

yang dimiliki Arini yang terlihat dalam dari usahanya dalam 

mempertahankan keutuhan keluarga kecilnya dan memiliki rasa yang 

harus dimiliki oleh seorang istri dan ibu bagi anaknya. Sehingga 

menciptakan personalitas gaya dan tindakan sosial dalam 

keprofesionalan Arini sebagai seorang ibu sekaligus istri. 

Dari ketiga makna diatas, penulis menyimpulkan bahwa rasa 

ikhlas yang dimiliki oleh tokoh pencetus generasi muda bangsa yang 

berbakat yakni Arini, telah melekat didalam dirinya sejak remaja 

bahkan sebelum itu atas dasar agama islam. Karena islam sangat 

menganjurkan umatnya agar mempunyai rasa ikhlas dalam dirinya. 

Adapun pesan dakwah pada film Surga Yang Tak Dirindukan,  

a.  Pesan akhlak meliputi berbaik hati dan lembut, istiqomah, 

berusaha membantu orang lain yang membutuhkan, memaafkan 

orang lain/pemaaf, bersyukur, dan poligami. 

b. Pesan syariah meliputi tawakal.  

B. Saran 

Berdasarkan dari penelitian ini, Film Surga Yang Tak Dirindukan 

merupakan film religi yang mengandung pesan dakwah dan beberapa 

digambarkan dalam bentuk keikhlasan yang diperankan oleh para pemain 

film dan mitos-mitos yang terkandung dalam pesan-pesan tersebut. 
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Mengingat penelitian ini jauh dari sempurna. Saran dan kritik sangat 

diharapkan demi kesempurnaan penelitian penulis yang lebih baik. Adapun 

beberapa saran yang ingin disampaikan peneliti adalah: 

Hendaknya peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang 

lingkup penelitian, mengingat penelitian ini masih belum sepenuhnya bisa 

menggambarkan rasa ikhlas dalam film. Dalam proses menganalisis, 

seharusnya peneliti membutuhkan waktu yang optimal sehingga mampu 

membuat penelitian yang lebih baik.  

Demikian saran yang dapat penulis sampaikan, apabila ada dalam 

penelitian skripsi ini  terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak 

disengaja, dan dalam pencarian data yang belum sempurna penulis berharap 

kepada pembaca untuk dapat menyempurnakan dilain waktu, di lain 

penelitian yang dapat menyempurnakan skripsi ini dan bermanfaat kepada 

mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. 
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