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ABSTRACT 

Thefilm Ayat-Ayat Cinta is one of the Indonesianfilm has a cultural background and 
mission of Islamic theology. This film was created with the rules of Islamic aesthetics. 
The director visualize the values of Islam with prudence, reluctance to  make 
generalizations and highly empirical attitude towards the facts. There is a tendency to 
confine themselves to his work while connecting with historical context and rules values, 
preaching and Islamic law. The film which has a cultural background and mission of 
Islamic theology and contain the values of Islamic missionary, not only displays the 
scene and Islamic values in a rhetorical sense, but is broader in the sense of the scene and 
aesthetic values of Islam movie itself. The author tries to  observe, assess and interpret in 
depth Signs, connotation, Message of Polygamy and sincerity in  the film of "Ayat-Ayat 
Cinta" which is based on the initial allegations that this film has a cultural background 
and mission of Islamic theology. 
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ABSTRAK 
Film Ayat-Ayat Cinta adalah salah satu film Indonesia yang memiliki latar 

kebudayaan dan misi teologi Islam. Film ini adalah film yang tercipta dengan aturan- 
aturan estetika Islam. Sang sutradara menvisualkan nilai-nilai Islam dengan kehati- 

hatian, keenganan membuat generalisasi dan sikap yang sangat empiris terhadap fakta- 
fakta. Adanya kecendrungan membatasi diri pada karyanya sambil menghubungkan 
dengan kontek sejarah dan aturan nilai-nilai, dakwah dan syariah Islam. Film yang 
memiliki latar kebudayaan dan misi teologi Islam serta mengandung nilai-nilai dakwah 
Islam, tidaklah hanya menampilkan adegan dan nilai-nilai Islam dalam arti yang retorik, 
tetapi lebih luas dalam arti adegan dan nilai-nilai estetik film Islam itu sendiri. Penulis 

mencoba mengamati, mengkaji dan mengintepretasikan secara mendalarn Tanda, 
Konotasi, Pesan Poligami dan Keikhlasan dalam Film Ayat-Ayat Cinta yang berdasarkan 
dugaan awal bahwa film ini memiliki latar kebudayaan dan misi teologi Islam. 

Kata Kunci: Film Indonesia, Teologi, Islam, Nilai 
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PENDAHULUAN 
Film merupakan bidang kajian yang 

amat relevan bagi analisis struktural atau 

semiotika. Seperti dikemukakan oleh van 

Zoest (van Zoest, 1993:109), Film dibangun 

dengan tanda semata-mata. Tanda-tanda itu 

termasuk berbagai sistem tanda yang 

bekerja sama dengan baik untuk mencapai 

efek yang diharapkan. Berbeda dengan 

fotografi statis, rangkaian gambar dalam 

film menciptakan imaji dengan sistem 

penandaan . karena itu menurut van Zoest, 

bersamaan dengan tanda-tanda arsitektur, 

terutama indeksial, pada film temtama 
digunakan tanda-tanda ikonis, yaitu tanda- 

tanda yang menggambarkan sesuatu (van 

Zoest, 1993:109). Ciri gambar-gambar film 

adalah persamaannya dengan realitas yang 

ditunjuknya. Gambar yang dinamis dalam 

film merupakan ikonis bagi realitas yang 

dinotasikannya. 
Film menuturkan ceritanya dengan 

cara khususnya sendiri . kekhusususan film 

adalah mediumnya, cara pembuatannya 

dengan camera dan pertunjukannya dengan 
proyektor dan layar "semiotika filrn/untuk 

membuktikan hak keberadaannya,- yang 

dalam hal-ha1 penting menyimpang dari 

sintaksis dan semantik teks dalam arti har- 

fiah hams memberikan perhatian khusus 

pada kekhususan tersebut, "kata van Zoest. 

Film dengan latar kebudayaan dan 

misi teologi Islam, baik di Indonesia 

maupun di seluruh dunia adalah tidak 

hanya sekedar representasi tanda dan 

penanda kehidupan muslim, tetapi juga 

mengajak untuk memahami, menghormati, 

menepis citra buruk dan selanjutnya, film 

tersebut dapat mengundang simpatik, 

mendorong untuk mengambil tindakan 

berbuat baik hingga mengikuti ajaran 

teologinya. Hal tersebut, tercermin dalam 

sajian film 1slamik"Ayat-Ayat Cinta". 

PEMBAHASAN 
Film Ayat-Ayat Cinta arahan dan 

sutradara Bambang Bramantyo, secara 

visual terlihat bahwa film tersebut adalah 

sebuah film yang memiliki tanda dan 

penanda latar kebudayaan dan misi teologi 

Islam. Terlihat di dalam visualnya 

tergambarkan nilai-nilai, pesan serta aturan- 

aturan dari keyakinan penganutnya. Seperti 

aturan poligami, pernikahan, pergaulan 

laki-laki dan perempuan, akhlak hubungan 

suami istri dan tergambar juga sangsi uqubn? 

yang hams diselenggarakan atau diterap- 
kan oleh sistem pemerintahan Islam kepada 

warga atau rakyatnya baik warga negara 

asing ataupun Indonesia. 

Menganalisis Film Ayat-Ayat Cinta 

dengan kajian Semiotika film, terdapat 

dugaan awal tanda, pesan dan konotasi 

yang kuat bahwa film ini memilki latar 

kebudayaan dan misi teologi Islam. Namun 
masalahnya apakah Film Ayat-ayat Cinta 

secara kajian Semiotika Film bisa bisa sesuai 

dengan dugaan awal yaitu memilki latar 
kebudayaan dan misi teologi Islam 

Landasan teori 

Semiotika adalah ilmu yang mempe- 

lajari tentang tanda (sign) berfungsinya 

tanda , dan produksi makna. Tanda adalah 

sesuatu yang bagi sesuatu yang lain. Dalam 

pandangan Zoest, segala sesuatu yang dapat 

diamati atau dibuat teramati dapat disebut 

tanda. Karena itu tanda tidak hanya terbatas 

pada benda. Adanya peristiwa, tidak adanya 

peristiwa, struktur yang ditemukan dalam 

sesuatu, suatu kebiasaan . semua ini dapat 

disebut sebagai tanda. 

Tanda dalam film meliputi realitas 

film tersebut yang meliputi obyek, ruang, 

waktu dan narasi. Untuk image terdapat 

ikon obyek, ikon ruang, ikon waktu dan 

narasi film. Relasi tanda dalam film meliputi 
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iconic, indeksial dan symbolic dan relasi 
antar tanda meliputi metafora dan 
metonuim. Film dapat mereproduksi gerak 
(movement), waktu durasi dan body 
languange? 

Unit tanda dalam film meliputi shot. 
Dari shot-shot tersebut menghasilkan 
realitas film. 

Salah satu cara yang digunakan untuk 
membahas makna tanda yang lebih besar 
adalah dengan membedakan makna 
denotatif dan makna konotatif. Spradley 
(1997;122) menjabarkan makna denotatif 

Denotasi & 

meliputi hal-ha1 yang ditunjuk oleh kata- 
kata (makna referensial) .Yasraf Amir 
Piliang (1998:14) mengartikan makna 
denotatif adalah hubungan ekspilisit antara 
tanda dengan refrensi atau realitas dalam 
pertandaan tahap denotatif. Pada tahap ini 
hanya infomasi data yang disampaikan. 

Spradley (1993: 123) menyebut makna 
- konotatif meliputi semua signifikansi su- 

gestif dari simbol yang lebih daripada arti 
yang referensialnya. Menurut Piliang (1998:- 
17) makna konotatif meliputi aspek makna 
yang berkaitan dengan perasaan dan emos 
serta nilai-nilia kebudayaan dan idiologi. 
Untuk memahami makna konotatif, maka 
unsur-unsur yang lain hams difahami : 

Konotasi 

Gambar 01. grafik makna denotatif dan konotafif dalam film 
(Yasraf Arnir Piliang dan Irma Damayanti) 

Petanda film selalu kurang lebih, kata konotatif. Hubungan denotatif yang 
Cristian Metz, "beralalasan" dan tidak beralalsan itu lazim disebut analogi, karena 
pemah semena. Hubungan motivasi itu memiliki persamaan perseptifl auditif 
berada baik pada tingkat denotatif maupun antara penandalpetanda dan referen. 
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Konotasi film bersifat simbolis; petanda 
memotivisir penanda, tetapi melampaui. 

Film adalah sebuah tiruan kehidupan 
yang dipindahkan kedalam sebuah layar 
lebar yaitu bioskop. Dalam menginterpre- 
tasikan sebuah kehidupan kedalam layar 

lebar setiap sutradara mempunyai kemam- 
puan dan pengalaman empiris seta 
pe rjalanan kehidupan yang berbeda-beda. 
Terkadang ada sang sutradara dalam 
menvisualkan sebuah kehidupan kedalam 

garapannya, mereka penuh memindahkan 
kehidupan seperti apa yang terjadi pada 
kehidupan yang sebenarnya. Dalam 
perkembangan estetika barat ha1 ini te rjadi. 

Estetika barat adalah bagaimana mente rje- 
mahkan keindahan tersebut menjadi men- 

dunia. Dalam ha1 ini pemikiran sekularisme 
dan pemikiran materialisme berlaku dalam 
melakukan ekpresi seni. Bahwa tak ada 

aturan-aturan dan diskusi agama. Semua 
bagaimana penonton mengapresiasi karya 

seni sebagai ungkapan ekpresi yang 
menghadirkan keindahan serealitas mung- 

kin, bahkan terkadang pencipta seni ingin 
mencipta karyanya seperti apa yang benar 

terjadi di depan matanya hidup dan 
bergerak seperti apa yang sedang terjadi. 
Film dengan misi kebudayaan dan teologi 
Islam berarti berorientasi pada aturan 

3 pernikiran tauhid. Semua hams mentransen- 
den. Aturan yang berlaku adalah aturan- 

4 aturan syarii'ah Allah dengan berpedoman 

pada Al-quran dan sunahnabi. 

Tanda, Konotasi dan Pesan 
Kebudayaan Islam adalah "kebudaya- 

an Al-Quran", karena definisi, struktur, 
sasaran, dan metode untuk mencapai 
sasaran itu semuanya berasal dari rangkaian 
wahyu Allah kepada Nabi Muhammad 
pada abad ketujuh masehi .Bukan saja 
pengetahuan tentang Realitas Puncak yang 

didapat oleh kaum muslim dari Al-Quran, 
tetapi juga dapat mendesak dan menentu- 
kan gagasannya tentang dunia alam. Gagas- 
an tentang manusia dan makhluk hidup 
lainnya, tentang pengetahuan, lembaga 
sosial, poltik dan ekonomi yang dibutuhkan 

bagi kelangsungan masyarakat yang sehat. 
Dengan pengertian, gagasan setiap cabang, 
setiap ilrnu dan aktifitas 'yang diketahui. 
Tampa wahyu, kebudayaan tak mungkin 
hidup, tampa wahyu tak akan ada agama 

Islam, negara Islam, Filsafat Islam, Hukum 
Islam, Masyarakat Islam, maupun organi- 

5 sasi Islam atau perekonomian Islam. Film 
dalam ha1 ini akan menjadi semakin penting 

sebagai media yang dapat menyampaikan 
gambaran mengenai budaya muslim, paling 

tidak untuk menghindari benturan dengan 
budaya dan peradapan lain. 

Film dengan menampilkan kebuda- 

yaan Islam dan membawa misi keselamatan 
bagi seluruh umat manusia, sangatlah 
penting untuk dijadikan bahan pemikiran 
yang serius bagi kalangan muslim, agar 

proses penyelamatan umat manusia yang 
menjadi esensi gerakannya dapat dikenal 

oleh seluruh lapisan manusia. Karena, se- 
suai dengan misi dan pesan yang dibawa- 
nya, bahwa muslim dan Islam merupakan 
rahmat li al-'ala,nin6 bukan hanya bertujuan 

menyelamatkan muslim dari kekafiran 
(dalam arti teologis) namun juga seluruh 
umat manusia dari kekafiran-kekafiran so- 
sial. Namun demikian, untuk dapat mencip- 
takan film seperti ini dalarn proses menyela- 

matkan umat manusia, perlu diadakan 
kajian mendalam terhadap semua segi, 

misalnya'saja bidang antropologi, sosiologi, 
idiologi, teologi termasuk fotografi dan 
semiotika dalam tataran praktisnya. 

Film Ayat-Ayat Cinta arahan dan 
sutradara Bambang Bramantyo, secara 

visual terlihat bahwa film tersebut adalah 
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sebuah film yang memiliki latar kebudayaan 
dan misi teologi Islam. Terlihat di dalarn vi- 
sualnya tergambarkan nilai-nilai, pesan ser- 
ta aturan-aturan dari keyakinan penganut- 
nya. Seperti aturan poligami, pernikahan, 
nilai-nilai keikhlasan, pergaulan laki-laki 
dan perempuan, akhlak, hubungan suami 
istri dan tergambar juga sangsi uqubat yang 
harus diselenggarakan atau diterapkan oleh 
sistem pemerintahan Islam kepada warga 
atau rakyatnya baik warga negara asing 

ataupun Indonesia. 
Kekuatan sebuah agama dalam 

menyangga nilai-nilai sosial menurut Geertz 
(1 992:57), terletak pada kemampuan simbol- 
simbolnya untuk merumuskan sebuah 
dunia tempat nilai-nilai itu, dan juga, ke- 

kuatan-kekuatan yang melawan perwujud- 
an nilai-nilai itu, menjadi bahan dasarnya. 
Agama melukiskan kekuatan imajinasi 
manusia untuk membangun sebuah gam- 

7 baran kenyataan. Dalam film ayat ayat cinta 

ini juga terlihat gambaran nilai-nilai sirnbol 
yang secara implisit bahwa film ini adalah 
film yang tercipta dengan aturan-aturan 
estetika Islam. Sang sutradara menvisual- 
kan nilai-nilai Islam dengan kehati-hatian , 
keengganan membuat generalisasi dan 
sikap yang sangat empiris terhadap fakta- 
fakta. Adanya kecendrunganmembatasi diri 
pada karyanya sambil menghubungkannya 
dengan konteks sejarah dan metode 
produksi, serta menolak setiap tujuan yang 
lebih luas8 Ismail Raji al-Famqi (1999: vii) 
menegaskan lagi bahwa estetika Islam 
adalah pandangan tentang keindahan yang 
muncul dari pandangan dunia tauhid yang 
merupakan inti ajaran Islam, yaitu keindah- 
an yang dapat memkawa kesadaran 

penanggap kepada ide transendensi? 
Terdapat beberapa tanda-tanda, 

konotasi dan pesan yang didapatkan dalam 
visuaisasil film ayat-ayat cinta terdiri dari 
hukum poligami (gambar 01,02,03). 

sequence 1 

shot 1 shot 2 shot 3 shot4 

Gambar 01. visualisasi sequence pemikahan Fahri dengan Aisya 

Shot 1 : simbol keagungan, kesakralan dari Shot 3 : Disaksikan oleh berapa saksi, teman 
sebuah pernikahan antara saksi, dan kerabat. 

penghulu, dan calon suami (Fahri) Shot 4 : Aisya calon istri juga menyaksikan 
Shot 2 : L jabat tangan antara penghulu dan ijab kabul yang dilakukan 

calon suami. Tanda sah calon suami Montage : acara pernikahan antara Fahri dan 
menjadi suami Aisya 
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Sequence 2 

shot 5 shot 6 shot 7 shot 8 

shot 9 shot 10 shot 11 shot 12 

shot 13 shot 14 

Gambar 02. visualisasi sequence Aisya yang 
menginginkan Fahri untuk melamar Maria dan 

ia mendukunng Fahri untuk melakukan 
poligami terhadap dirinya 

Shot 5 : Fahri, Aisya. Dokter, Ibu Maria 
melihat Maria yang t 4 . f u r  

karena penya l. i tnya yang 1 
Shot6 : CU Maria yang terbari:, 1-1 

dipasangkai~ oksigen 

Shot7 : MS. Fahri,mencoba menfrembuh- 

kan Maria yang mencoba berbi- 

cara agar Maria bisa terbangun 

dan sembuh. 

Shot 8 : MS. Aisya dan Ibu Maria menung- 
gu dengan Maria agar segera 

sembuh dengan sedih 

Shot 9 : MS. Aisya mengatakan agar Fahri 

mengatakan bahwa ia mencintai- 

nya, tapi Fahri tak mau 

Shot 10 : Aisya membawa Fahri keluar ka- 
rena Fahri meolak keinginannya. 

Shot 11 : Aisya menyakinkan Fahri bahwa 

Ia ikhlas dan rela di madu dengan 
Maria, jika itu bisa menyembuh- 

kan penyakitnya dan membantu 

menyelesaikan masalah yang 

dihadapi Fahri dari Fitnah. 
Shot 12 : Fahri berfikir dan bingung bagai- 

mana ia hams melakukannya, se- 
mentara ia tak ingin berpoligami. 

i 13 : Aisya menyakinkan Fahri bahwa 
yang ia lakul\an adalah sebagai 

bagian dari ibadah, kemudian ia 
. m e m b u k a  cincin kawinnya  

sebagai mas kawinuntuk Maria 

Shot 14 : Insert tangan Aisya yang membe- 
rikan cincinnya kepada Fahri 

untuk segera melamar Maria. 

Shot 5+shot6+shot7+shot8+shot9+shotl0+shotll+shotl2+shot13~hotl4 

Montage 2 
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Sequence 3 

shot 15 shot 16 shot 17 
Gambar 03. visualisasi sequence Fahri yang melamar Maria 

Shot 15 : Fahri akhimya melamar Maria 
Shot 16 : Disaksikan orang yang berada di 

dalam kamar RS. Fahri menyata- 
kan Cintanya Konotasi poligami dalarn Islam 

Shot17 : Fahri mencium khening Maria Sequence 1 
sebagai sahnya ia menikahi Maria 
setelah sebelumnya ia melamar 
dan menikahi Aisya 

Shot 1 + shot 2 + shot 3 + shot 4 

Pernikahan Fahri dan Aisya 

Sequence 2 

Shot 5+shot 6+shot 7+shot 8+shot 9+shot lO+shot ll+shot 12+shot 13+shot 14+shot 15 

Aisya mngiginkan Fahri menikahi Maria, dan ia mau dipoligami 

Sequence 3 

Fahri menikahi Maria 

Penonton bisa mengambil makna bahwa 
cinta itu butuh pengorbanan dan tidak ha- 
nya materi tapi juga batin (saat salah satu ja- 
lan keluar untuk menyembuhkan saksi kun- 
ci hams dilangsungkan pernikahan poliga- 
mi antara E'achri dan Maria) dan itu dilaku- 
kan demi hukum Islam yang hams dilaku- 
kan, agar Maria menjadi ilzuhrim bagi Fahri 

Islam memperbolehkan. poligami 
dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum 

tumn ayat tersebut poligami sudah ada, dan 
pernah pula dijalankan oleh para Nabi 
sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Ayat ini 
membatasi poligami sampai empat orang 
saja., atau budak-budak yang kamu miliki. 
Yang demikian itu adalah lebih dekat 
kepada tidak berbuat aniaya. (AI-Quran 
Surah An-nisa ayat 3) 

Shot 1 shot 2 shot 3 shot 4 
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Shot 5 shot 6 shot 7 shot 8 

Shot 9 shot 10 lakukan, kehilangan istri, sekolah 
Gambar 04. visualisasi sequence pergolakan S2 dan keluarga. 

Fahri ketika di penjara, antara ikhlas dan tidak 
ikhlas atas cobaan yang diberikan padanya. 

Shot 7 : Fahri bahkan merasa ia tidak harus 

masuk sel. Ia meyakinkan teman 
Shot1 : Sebuah surat masuk dari bawah satu selnya bahwa dirinya difitnah. 

pintu penjara Shot 8 : Teman satu sel Fahri hanya tertawa 
Shot2 : Ketika dibaca surat itu berisi ten- dan tenang mendengar keluhan 

tang dikeluarkannya Fahri dari dan kesakitan-kesakitan yang 
kampus. Fahri. Fahri tidak perdu li. 

Shot3 : Surat tersebut ditandatangi oleh Shot9 : Ternan satu sel Fahri 
rektorat kampus yang bersangkut- pirinya agar Fahri menerirna se- 
an mua yang didaptakannya deng-an 

Shot 4 : Fahri merasa sedih dan tidak rela, ia ikhlas. Tapi Fahri terns bersedih. 
menangis disaksikan oleh teman Shot 10 :Teman satu sel Fahri memperte-gas 
satu selnya. bahwa semua adalah coba an yang 

Shot5 : Teman satu sel Fahri menasehati hams kita jalani. Kita hams ikhlas 
agar jangan terlalu terbawa dengan atas kehendak Allah swt. 

Sequence 1 

I Shot 1 + shot2 + shot3 + shot4 + shot5 + shot6 + shot7 + shot8 + shot9 + shot10 1 
I Montage 1 I 

Sequence 2 

Shot 15 shot 16 shot 17 shot 18 

Garnbar 05. salah satu visualisasi kemenangan Fahri dari fitnah yang dituduhkan kepadanya. 
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Shot 11 : Setelah Fahri menikahi Maria, maka 
Maria menjadi saksi Atas fitnah 
yang ditujukan kepada Fahri. 

Shot 12 : Bapak Hakim menyatakan bahwa 
Fahri tidak bersalah karena 
Kesaksian Maria di pengadilan. 

Shot 13 : Semua peserta sidang besorak, ka- 
rena Fahri terbebas dari Fitnah. 

Shot 14 : Fahri melakukan sujud syukur 
karena tuduhan yang diberikan 
Adalah tidak benar 

Shot 15 : Aisya menghampiri Fahri, dan 

Fahri mengucapkan terima kasih 
kepada Istrinya atas pengorbanan 
dan keikhlasannya. 

Shot 16 : Fahri bersama kedua istrinya keluar 
dari gedung pengadilan 

Shot 17 : Teman-teman Fahri begembira di 
luar gedung pengadilan bersama 
Fahri. 

Shot 18 : Surat kabar memberitakan bahwa 
Fahri terbebas dari tuduhan 
~nemperkosa. 

Shotll+shotl2+shotl3+shotl4+shotl5+shotl6+shotl7+shotl8 

Montage 2 

Sequence 3 

Shot 23 shot 24 shot 25 shot 26 

an dengan keikhlasan dari nasrani 
menjadi Islam dan ingin sholat 
be jamaah dengan Aisya dan Fahri. 

Shot 21 : Fahri dan Aisya melakukan sholat 

Shot 27 shot 28 be rjamah dengan Maria. 
Gambar 06. Maria yang ikhlas merubah keya- Shot 22 : Maria yang mengikutinya dengan 

kinannya dari kristen menjadi Islam. Kemudian keikhlasan dan khusu' 
Allah mengangkat ruhnya menuju syurga. Shot 23 : Nampak mereka yang melakukan 

Karena Maria meninggal dalam husnul khatimah 
sholat dengan Ikhlas. 

Shot 18 : Tangan Maria menggenggam tang- Shot 24 : Setelah sholat Fahri menghampiri 

an Aisya. Maria dan melihat Maria sudah 

Shot 19 : Tangan maria yang menandakan meninggal 

bahwa ia adalah seorang yang Shot25: Fahri dan Aisya sangat sedih 

beragama nasrani. melihat Maria telah meninggal 

shot 20 : ~~~i~ menyatakan pindah keyakin- Shot 26 : Maria ditutup wajahnya oleh dokter 
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bahwa ia sudah meninggal karena Shot 27 : Fahri memeluk Aisya, mereka telah 

penyakit  yang dider i tanya.  kehilangan orang yang juga mereka 

Meninggal dalam Husnul khatinzah sayangi. 

Shot 19+shot20+shot21+shot22+shot23+shot24+shot25+shot26+shot27+shot28 

Montage 3 

Sequence 4 

Shot 29 shot 30 

Gmbar 07. visualisasi kebahagiaan fahri dan Aisya 
karena telah menyelesaikan semua ujian yang diberikan. Semuanya karena keikhlasan 

shot 28 : tangan Fahri dan Aisya yang ber- 
satu. 

shot 29 : Fahri dan Aisya yang kembali ber- 

dua sehidup dan semati. 

Sequence 1 

Konotasi keikhlasan 

,' 

Shot l+shot2+shot3+shot4+shot5+shot6+shot7+shot8+sho~+shotlO 
pergolakan Fahri ketika di penjara, antara ikhlas dan tidak ikhlas atas cobaan yang 

diberikan padanya. 

Sequence 2 

Shot1 l+shotl2+shotl3+shotl4+shotl5+shotl6+shotl7+shotl8 

kemenangan Fahri dari fitnah yang dituduhkan kepadanya. 

Sequence 3 
-- -- 

Shotl9+shot20+shot21+shot22+shot23+shot24+shot25+shot26+shot27+shot28 

Maria yang ikhlas merubah keyakinannya dari kristen menjadi Islam. 

I Kemudian Allah mengangkat ruhnya menuju syurga. Karena Maria meninggal dalam 

husnul khatimah 

Sequence 4 

I shot29+shot30 1 
I kebahagiaan fahri dm-Aisya karena telah menyelesaikan semua ujian yang diberikan. I 

Semuanya karena keikhlasan I 



Agus Hakim,Tanda, Konotasi, Pesan Poligami ... 

Tontonan film Ayat-ayat Cinta 

mengapresias ikan tanda  tentang 

ke ikhlasan  d a n  kesabaran  da l am 

menghadapi sebuah cobaan yang diberikan 

oleh Tuhan yang Maha Esa. Tokoh utama 

yang dihadirkan bukanlah tokoh dalam arti 

tokoh yang secara visual, namun gejolak 

bathin setiap tokoh visiual yang dihadirkan. 

Tokoh utama dalam film ini adalah 

keikhlasan . Tokoh utama adalah pemain 

atau hal-ha1 lain yang menghidupkan alur 

cerita dan tokoh lawan dari tokoh utama 

adalah tokoh atau ha1 lain yang berlawanan 

dengan tokoh atau ha1 lain tersebut Jika 

tokoh utama dalam film ini adalah 

keiklahsan berati tokoh lawannya adalah 

ketidak ikhlasan. Tokoh tokoh visual yag 

dihadirkan dalam film Ayat-ayat Cinta 
(Fahri, Aisya, Naora, dan Maria ) ini adalah 

tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang 

mendukung keikhlasan dan ktidak ikhlasan. 
Tampa adanya keikhlasan dan ketidak 

ikhlasan ,maka cerita atau film Ayat-ayat 

Cinta tidak akan bisa divisuakan. Dan film 

ini akan menjadi monothon, karena tidak 
ada konflik dan masalah. 

/ 

Dalam ajaran Islam sifat ikhlas adalah 

memasrahkan segala sesuatu aktifitas dan 

ibadahnya pada Allah swt. Seperti dalam 

hadist yang berbunyi 'tangan kanan 

memberi dan tangan kirinya tidak melihat'. 

Yang berarti tidak ada kekuatan apapun 

yang dimilki oleh manusia selain 

bergantung dan menyerahkan seluruh 

hidup dan matinya kepada sang pencipta. 

Kemenangan bagi keikhlasan adalah 

kebahagiaan. Seperti yang ada dalam tanda, 

konotasi danpesan film ayat-ayat cinta ini 

SIMPULAN 
Film ini mencoba menvisualkan 

sebuah karya film Islam. di dalamnya di 

jabarkan bagaimana syari 'at  (aturan) 

manusia yang belum menikah, menikah 

dan berpoligami. semuanya tervisualkan 

dalam semiotika tanda dan konotasi film ini. 

Berpijak pada aturan film Islam, film 

ini masih mengutarakan tentang budaya 

Islam dan belum menvisualkan syari'at 
(aturan-aturan ) Islam. Dalam menvisualkan 

film Islam yang notabene bahwa film itu 

adalah sebuah karya film Islam adalah; film 

tersebut haruslah memilki nilai-nilai Islam, 

syaria'at (aturan-aturan) Islam dan dibuat 

oleh seniman Islam. 

Secara syari'at (aturan) Islam adegan 

berpelukan antara laki-laki dengan 

perempuan yg bukan muhrimnya sangatlah 

tidak diperbolehkan, begitupun dalam 
keh idupan  nyata .  film ini  masih 

menvisualkan karya film islami bukan karya 

film Islam. 
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Catatan Khaki 

Uqubat adalah adalah hukuman bagi pelaku 

maksiat/dosa/yang melanggar hukum syara' di 

dunia. Diterapkan bahwa hukuman bagi 

pemerkosa adalah hukuman mati, tidak perduli 

warga negara apapun yang sedang tinggal atau 

menetap di negeri yang memakai aturan 

perundang-undangan Islam 

Yasraf Amir Piliang dan Irma Damayanti. 2008. 

Catatan materi perkuliahan semiotika 2. 

Pemahaman dan pemikiran tauhid mewajib- 

kan ketaatan dalam seluruh aspek kehidupan 

hanya pada aturan-aturan Allah SWT, yang 

Maha Pencipta, yang dibawa oleh rasulullah 

Muhammad saw. Allah menciptakan segala 
sesuatu, termasuk kehidupan dunia ini, yaitu 

alam, manusia dan kehidupan dari keampaan 

(Adam). Selain menciptakan, Allah swt juga 

mewahyukan aturan kehidupan melalui 
utusannya Muhammad saw. Allah telah 

menjadikannya tugas hidup manusia hanya 

u n t u k  b e r i b a d a h ,  yai tu  hanya  u n t u k  - 

menerapkan aturan Nya dalam seluruh aspek 

kehidupan.  Kehidupan dunia  ini fana 

(sementara) Setelah berakhir kehidupan ini, 
akan dilanjutkan dengan kehidupan akhirat 

dimana setiap manusia secara perorangan akan 

dimintai pertanggungjawabanya atas tugas yang 
telah dibebankannNya berdasarkan panbangan 

pemahaman dan pemikiran ini Perinsip dalam 

menetapkan hukum adalah setiap aturan 

kehidupan baik yang mengatur hubungan 

manusia dengan penciptanya , manusia dengan 
dirinya sendiri manupun dengan manusia 

lainnya harus disandarkan pada wahyu yaitu Al- 

Qur'an dan As-Sunah, serta apa-apa yang 

ditunjuknya yaitu ijma sahabat dan Qiyas. Islam 
bukan sekedar agama ritual, akan tetapi Islam 

sebagai Ideologi. 

Dalam kamus arab -Indonesia kontemporer 

Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudhor syarii'ah 

adalah qoonuun yang berarti Undang-undang, 

peraturan dan hukum. Jika kita sebut syarii'ah 

Islam berarti adalah undang-undang Islam, 

aturan-aturan Islam dan hukum Islam. 
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