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ABSTRAK 

Nikmatul Muharoroh: 131510000028. 

 “Analisis Pesan Dakwah dalam Film Ketika Tuhan Jatuh Cinta, Season I”. 

Jurusan  Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara 2016. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pesan dakwah yang terkandung dalam 

film “Ketika Tuhan Jatuh Cinta” dan implementasiannya dalam kehidupan, serta 

mengetahui pesan dakwah yang paling dominan. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Content Analisis dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan 

data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi.  

Hasil penelitian ini adalah Film “Ketika Tuhan Jatuh Cinta”  memuat tiga kategori 

pesan dakwah yakni pesan akidah, syariah dan akhlak. Dari masing-masing 

kategori memiliki sub kategori diantaranya; (1) Pesan akidah terdiri dari iman 

kepada Allah dan iman kepada qadha dan qadar. (2) Pesan syariah terdiri dari 

ibadah dan muamalah. (3) Pesan akhlak terdiri dari akhlak kepada Allah, dan 

akhlak  kepada manusia. 

Implementasi pesan akidah dalam kehidupan sehari-hari adalah berupa 

perwujudan enam rukun iman dalam kehidupan manusia. Sedangkan pesan 

syariah yang berhubungan dengan Allah diimplementasikan dengan cara 

melakukan perintah-Nya dan menjauhi larangang-Nya dan yang berhubungan 

dengan muamalah yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama. Selanjutnya 

pesan akhlak dapat diimplementasikan dalam tiga kategori yaitu: (1) Akhlak 

kepada Allah dengan cara mengingat Allah/berdzikir, berdoa, bersyukur, tawakkal 

dan bertaqwa pada Allah. (2) Akhlak kepada manusia dengan cara 

mengembangkan kasih sayang terhadap sesama, saling memberi, menghormati 

yang lebih tua, menyadari bahwa derajat manusia itu sama di depan Allah dan 

pembedanya adalah nilai ketaqwaannya. (3) Akhlak kepada lingkungan dengan 

cara memanfaatkan alam semesta dengan sebesar-besarnya bagi kemakmuran 

hidup manusia. 

Pesan yang paling dominan dalam film “Ketika Tuhan Jatuh Cinta” dari 

keseluruhan tayangan adalah pesan syariahlah yang paling dominan hal ini 

dimaksudkan untuk menanamkan dan memperkuat hubungan manusia dengan 

Tuhan maupun dengan sesama manusia.   

 

Kata kunci: Analisis, Pesan Dakwah, Film, Ketika Tuhan Jatuh Cinta. 
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MOTTO 

 

                                                                                             

                                                                      
 

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 

(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan 

permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka 

hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah 

mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam 

kebenaran.” (QS. al-Baqarah 2:186). 
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