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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Diskripsi Objek Penelitian 

1. Profil Film Hijrah Cinta 

Hijrah Cinta merupakan sebuah film drama Indonesia tahun 

2014 yang disutradarai oleh Indra Gunawan dan dibintangi oleh Alfie 

Alfandy dan Revalina S. Temat. Film ini menceritakan tentang 

kehidupan Almarhum Ustadz Jefri Al Buchori atau yang lebih dikenal 

dengan sebutan Uje. Film ini dirilis secara resmi pada tanggal 24 

Juli 2014 

Cerita tentang almarhum Ustadz Jefri Al Buchori (Alfie 

Alfandy) alias Uje yang dikenal sebagai ustad gaul. Uje muda hanyut 

dalam kenikmatan dunia. Ia sia-siakan bakat yang dimilikinya: aktor 

berbakat, model ternama, bahkan masa depan yang bagus. Karena 

ulahnya, ia dijauhi teman dan sahabat. Bahkan harapan seorang ibu 

yang menginginkan sang anak tidak menyia-nyiakan hidup, malah 

harus pasrah menghadapi kenyataan. 

Perkenalan Uje dengan seorang gadis bernama Pipik (Revalina 

S. Temat) mengubah hidupnya. Ia begitu terkesan setelah pandangan 

pertama. Pipik pun meyakini bahwa lelaki yang dicintainya ini 

memiliki tekad besar mengubah hidupnya. Pipik tidak saja menjadi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Film_drama
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Indra_Gunawan_(sutradara)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Alfie_Alfandy
https://id.wikipedia.org/wiki/Alfie_Alfandy
https://id.wikipedia.org/wiki/Revalina_S._Temat
https://id.wikipedia.org/wiki/Jefri_Al_Buchori
https://id.wikipedia.org/wiki/24_Juli
https://id.wikipedia.org/wiki/24_Juli
https://id.wikipedia.org/wiki/2014
https://id.wikipedia.org/wiki/Jefri_Al_Buchori
https://id.wikipedia.org/wiki/Alfie_Alfandy
https://id.wikipedia.org/wiki/Alfie_Alfandy
https://id.wikipedia.org/wiki/Revalina_S._Temat
https://id.wikipedia.org/wiki/Revalina_S._Temat
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saksi perubahan hidup Uje, tapi juga penyelamat hidup Uje lepas dari 

jerat narkoba.
1
 

2. Sinopsis  

Film hijrah cinta ini diproduksi oleh MVP Indonesia berkisah 

tentang perjalanan hidup seorang alm Ustad Jefri Al Bukhori atau 

akrab disapa Uje, dimana saat muda beliau yang juga seorang artis 

sinetron terjebak kenikmatan dunia juga narkoba, karir yang 

dibangunnya perlahan hancur, sampai suatu hari ia bertemu Pipik 

Menteng, saat Pipik sedang makan bersama dengan sahabat-

sahabatnya Widi dan Gugung Gondrong, sayangnya saat itu Gugung 

tidak memperkenalkan Jefri perkenalan dengan Pipik tapi tidak 

menyerah dia cari tau dimana kostan Pipik, dan mulailah dia dekat. 

Saat itu ada penggerbekan di kosan Pipik, disana disinyalir ada 

pesta narkoba, merasa tempat itu tidak baik untuk Pipik, Jefri meminta 

izin pada ibunya agar Pipik bisa tinggal dirumahnya, tadinya Ummi 

Tatu  ibunda Jefri agak keberatan karena takut timbul Fitnah, tapi Jefri 

mendesak hingga akhirnya Ummi Tatu mengizinkan dengan syarat 

bahwa Pipik harus mengenakan kerudung saat tinggal serumah, Jefri 

saat itu masih menjadi pecandu narkoba kerap meminta uang kepada 

Pipik dengan sedikit memaksa hingga mendatangi kantor Pipik dan 

berteriak-teriak, Pipik dengan terpaksa memberikan uang kepada Jefri 

tidak sampai disitu seiring dengan kedekatan jefri dengan Pipik, mulai 

                                                 
1
 https://id.wikipedia.org/wiki/Hijrah_Cinta#cite ref-1. (diakses pada tanggal 31 mei 

2016)  
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ada fitnah di sekitar lingkungan mereka, membuat Umi Tatu agar 

mereka menikah.  

Saat menikah inilah menjadi titik puncak hijrah Jefri dimana 

dia ingin sembuh dan tidak menjadi pecandu  narkoba, didampingi 

umi dan Pipik, Jefri mencoba melawan rasa sakitnya saat sedang 

sakau dengan mengikat dirinya lalu Pipik membawanya kekamar 

mandi dan diguyurkan air dikepalanya berkali-kali. Perlahan dihidup 

Jefri mulai berubha dia mulai sholat ke masjid dan saat itu ditawari 

untuk menjadi imam sholat sayangnya jamaah saat itu tidak percaya di 

imami sholat oleh Jefri dan hanya dua orang yang menjadi makmum, 

lalu Jefri ditawari untuk mengisi ceramah Jumat di Masjid tempat 

kakaknya biasa mengisi ceramah, itulah pertama kali Jefri 

memberikan uang halal kepada Pipik. Mulai saat itu hidup Jefri dan 

Pipik berubah ke arah yang lebih baik. Dalam film ini pun juga 

mengisahkan tenatang kematian Jefri yang begitu tiba-tiba 

Serpihan perjalanan hidup ustad gaul yang menggetarkan dan 

mengharukan ini menjadi kisah film yang juga berbicara tentang cinta, 

persahabatan dan dakwah. 

3. Profil Pemain Film Hijrah Cinta 
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Gambar 4.1 Cover Hijrah Cinta 

Genre    : Drama, Biografi 

Tanggal Rilis Perdana  : 24 Juli 2014 

MPAA Rating   : Bimbingan Orang tua 

Durasi    : 123 min. 

Studio    : Multivision Plus Picture 

Sutradara     : Indra Gunawan 

Produser     : Raam Punjabi 

Penulis Naskah    : Hanung Bramantyo 

Pemain     : Alfie Alfandy, Revalina S. Temat, 

Wieke  Widowati, Piet Pagau, Surya Insomnia, Valentino, Ananda 

Omesh, Fikha Effendi. 

a. Jefri Al Buchori UJE yang di perankan oleh (Alfie Affandy) 

http://www.wowkeren.com/seleb/alfie_alfandy/
http://www.wowkeren.com/seleb/revalina_s_temat/
http://www.wowkeren.com/seleb/ananda_omesh/
http://www.wowkeren.com/seleb/ananda_omesh/
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Alfie Affandy lahir di Medan 3 Maret 

1990 pernah membintagi film Bangun 

Lagi Dong Lupus. Ia akhirnya menjadi 

pemeran utama dalm film Hijrah Cinta. 

Pernah meraih penghargaan film pendek 

terbaik LA Light Indie Movie 2011, 

Nominasi pemeran utama pria terfavorit 

Indonesia movie awards (IMA) 2015 

b. Pipik yang di perankan oleh (Revalina S. Temat) 

Revalina S. Temat lahir di Jakarta 26 

November 1985. Pemain sinetron dan 

model Indonesia, ia melejit setelah 

membintangi sinetron Bawang Merah 

Bawang Putih. Pernah menjadi juara 

favorit pemilihan gadis sampul tahun 

1999. Film layar lebar berjendre horor, 

pernah membintangi film Pocong 2. Artis favorit Indonesia Movie 

Awards 2009, artis terpuji festival film Bandung 2009 – perempuan 

berkalung sorban. 

c. Umi Tatu yang di perankan oleh (Wieke Widowati)  

Wieke Widowati adalah pemeran Indonesia 

pada era 80an dan 90an. Prestasi Saritem 

Penjual Jamu (1977) sebagai Saritem, Gantian 



62 

 

 

 

Dong (1995) sebagai Julia, Siapa Menabur Benci Akan Menuai 

Bencana (1988) sebagai Nita, Cakar Harimau (1988) sebagai Sundari, 

dan Hijrah Cinta (2014) sebagai Umi Tutu.  

d. Pipih yang di perankan oleh (Piet Pagau) 

Piet Pagau lahir 23 Februari 1951 di Kabupaten 

Landak Kalimantan Barat. Aktif dalam dunia 

perfilman mulai 1980an hingga sekarang. Telah 

puluhan film dan sinetron yang di bintangi piet 

sejak mulai berkarir. Bahkan selama industry 

perfilman Indonesia colaps, piet tetap exsis di dunia sinetron. Sinetron 

yang pernbah di dukungnya antara lain Dua pelagi dan Gadis 

Penakhuk..  

 

 

e. Gugun Gondrong yang di perankan oleh (Valentino)  

 Valentino lahir di Balikpapan Kalimantan Timur 

pada 14 Mei 1978 merupakan seorang actor 

berkebangsaaan Indonesia, adapun film yang 

pernah dibintanginya antara lain Bebek Belur 

(2009), Hijrah Cinta (2014), dan 2014 (2015).  

f. Iwel yang di perankan oleh (Surya Insomnia) 
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 Surya Insomnia lahir di Jakarta 19 Desember 

1986 dengan nama asli Surya Dini, merupakan 

seorang presenter, actor dan penyiar radio 

bekebangsaan Indonesia. Wajahnya dikenal 

lewat sketck – komedi sketsa di Tras TV. Ia 

dikenal sebagai Surya Insomnia karna pernah menjadi VJ dalam MTV 

Insomnia Indonesia. Surya juga dikenal sebagai penyiar radio bersama 

Riko Ceper dan Molan di program SIGAPP88 milik mustang 88FM. 

Sejak 5 Januari 2015 Surya pindah dari mustang 88FM dan menjadi 

peyiar primetime di program Morning Zone Trax FM bersama Molan. 

g. Widi yang di perankan oleh (Fikha Effendy) 

 Fikha Effendy lahir 13 Juni 1958 adalah aktris 

Indonesia. Ia mengawali karir film layar 

lebarnya melalui film Tapi Bukan Aku pada 

tahun 2008 yang dilanjutkan dengan film Glitch. 

Ia dalam film Glitch bermain bersama dengan 

Andika Pratama dan Amanda Faried yang dibuat pada tahun 2009 

dengan arahan sutradara David Poernomo. 

h. Yosi yang di perankan oleh (Ananda Rusdiana/Omesh) 

 

Ananda Rusdiana/Omesh lahir di Sukabumi Jawa Barat pada 21 

Agustus 1986. Ia dikenal luas melalui variety show xtravaganza 

kemudia ia juga menjadi presenter televise dalam acara 60 Minutes, 

Insert Pagi, IMB dan Mising Lyrics. Ananda Omesh begitu 



64 

 

 

 

panggilannya dilayar kaca, ia sudah lulus dari 

fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Padjajaran. Omesh dan kawan-kawannya 

memang suka sekali bermain hib-hop. 

Namun sayangnya cita-cita omesh tidak 

tercapai. Ia lali berusaha menempuh hidup 

yang baru dengan mengikuti audisi extravaganza. Dan hingga kini ia 

tetap berkecimpung di dunia entertament.  

B. Penyajian data 

Film Hijrah Cinta ini merupakan film kisah hidup Almarhum Ustad 

Jefri Al-Buchori yang kental dengan perjalanan tobatnya sebelum bisa 

menjadi ustad , seperti yang bisa kita ketahui ustad jefri yang dulunya 

adalah pecandu narkoba yang sangat parah dan pada akhirnya bisa hijrah 

kembali kejalan Allah karena seorang pipik sebagai istri dan dukungan 

dari keluarganya yang dengan tega memperlakukan uje dengan kasar dan 

tega akan tetapi pada akhirnya almarhum ustad jefri bisa menjadi ustad 

yang terkenal dan namanya bisa dikenang diseluruh masyarakat indonesia. 

Dalam film ini banyak ilmu dan pelajaran yang bisa kita pelajari 

mengenai sosok orang yang dulunya sangat rusak dan suka sekali dengan 

narkoba dan akhirnya bisa menjadi seorang ustad yang terpandang dan 

menjadi panutan. 
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Sebagaimana analisis yang digunakan yaitu analisis semiotik roland 

barthes, dengan menggunakan analisis tersebut peneliti bermaksud 

menggambil beberapa poin dari adegan film hijrah cinta untuk 

menentukan penanda dan petanda kemudian mencari makna yang 

terkandung dalam adegan tersebut, baik makna denotasinya maupun 

makna konotasinya. Berikut ini adalah gambar beberapa adegan yang 

diambil dan dianalisis menggunakan analisis semiotik model roland 

barthes. 

Tabel 4.1 

Adegan Satu 

Penanda  Petanda  Makna 

Denotasi 

Makna 

Konotasi 

 

Menit : 03:40 

Dialog :   

Jefri sedang 

sakaw di 

kamarnya 

karena telat 

mengkonsu

musi 

narkoba. 

seorang 

pemuda yang 

lagi sakaw, 

berwajah 

pucat dengan 

tubuh 

menggigil 

disudut 

kamar. 

karena telat 

mengkonsum

si narkoba. 

Jefri adalah 

seorang yang 

kecanduan 

akan narkoba.  

 

Makna yang terkandung dari adegan satu diatas menggambarkan 

seorang pemuda yang bernama jefri sedang sakaw, dengan wajah yang 
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pucat dan tubuh yang menggigil karena telat mengkonsumsi narkoba. 

sakaw yang kerap dialami oleh para pecandu narkoba dikarenakan 

mereka telat dalam mengkonsumi narkoba. 

Tabel 4.2 

Adegan Dua 

Petanda  Penanda  Makna 

Denotasi 

Makna 

Konotasi 

 

 

Menit : 06:27 

Dialog :  

Jefri : berapa utang gue ke elu? 

Yosi : emang kenapa, elu mau 

bayar? 

Jefri : seenggaknyague tau berapa 

orientasi yang harus gue bayar ke 

elu. 

Jefri dan 

Yosi sedang 

ngeflay 

sambil 

ngobrol. 

Dua orang 

pemuda yang 

sedang 

berbaring 

dengan wajah 

tertawa 

sedang 

menkonsumsi 

narkoba di 

rumah yosi. 

Yosi adalah 

teman Jefri 

yang sama-

sama 

kecanduan 

akan narkoba.  

 

Makna yang terkandung dalam adegan kedua diatas 

menggabbarkan kedua pemuda yang bernama Jefri dan yosi sedang 

ngeflay sambil ngobrol dengan ekspresi penuh kenikmatan. Jefri 
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bertanya kepada Yosi berapakah hutang yang harus dibayar untuk 

kenikmatan seperti ini.  

Tabel 4.3  

Adegan Tiga 

Penanda  Petanda  Makna 

Denotasi 

Makna 

Konotasi 

 

 

 

Menit : 09:50 

Dialog :  

Jefri : sory bang, tadi lagi ada 

urusan. 

Astrada : urusan sama bandar 

maksud lo. 

 

Jefri 

memberikan 

penjelasan 

kepada 

Astrada. 

Jefri 

berbicara 

dengan 

espresi 

penuh 

penyesalan 

karena telat 

shoting 

film. 

Jefri berusaha 

memberikan 

penjelasan 

kepada astrada 

terkait 

terlambatnya 

datang ke 

lokasi syuting . 

karena 

keterlambatan 

tersebut dia 

diberhentikan 

tidak lagi jadi 

artis di 

sinetron 

tersebut. 

 

Makna yang terkandung dalam adegan diatas menggambarkan seorang 

artis yang bernama jefri yang memberikan penjelasan kepada astrada crew film, 

dalam pembicaraan tersebut jefri berusaha menjelaskan alasan keterlambatannya 

kelokasi syuting, karena pada saat itu jefri lagi asyik bermain dengan narkoba.  
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Tabel 4.4 

Adegan Empat 

Penanda  Petanda  Makna 

Denotasi 

Makna 

Konotasi 

 

 

 

Menit : 12:26 

Dialog :  

Jefri : lho emang kenapa, emang 

gue bukan cowok baik-baik? 

Gugun : emang lo pikir lo cowok 

baik-baik?  

Jefri 

berbicara 

dengan nada 

tegas, agar 

gugun 

percaya 

padanya. 

Jefri 

berbicara 

dengan 

pandangan 

yang tajam 

sambil 

menatap 

wajah gugun. 

Jefri 

dianggap 

gugun 

sebagai orang 

yang tidak 

baik, karena 

jefri memakai 

narkoba. 

 

Makna yang terkandung dalam adegan diatas menggambarkan 

jefri dan gugun sedang ngobrol setelah sekian lama tidak bertemu, 

dalam obrolan tersebut gugun menunjukan eksresi yang tidak senang 

dengan kedatangannya jefri yang berniat ingin kenalan dengan pipik 

namun tidak disetujui oleh gugun yang menanggap jefri bukanlah 

orang yang baik 
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Tabel 4.5 

Adegan Lima 

Penanda  Petanda  Makna 

Denotasi 

Makna 

Konotasi 

 

 

 

Menit : 28:21 

Dialog :  

Jefri : nggak tau kenapa, sejak 

pertama kenal kamu aku pengen 

berubah. 

Pipik : berubah, berubah kenapa? 

Jefri : berubah kearah yang lebih 

baik. 

Jefri ngobrol 

santai dengan 

pipik di 

dermaga, 

setelah 

mereka 

sampai di 

Semarang. 

Jefri 

berbicara 

sambil 

memandang 

wajah pipik 

dengan 

espresi yang 

serius, dia 

ingin 

berkata 

jujur. 

 

jefri 

mengutarakan 

niatnya untuk 

berubah ke 

jalan yang 

lebih baik. 

 

Makna yang terkandung dalam adegan diatas menggambarkan 

jefri sedang ngobrol serius dengan pipik, dalam obrolan tersebut jefri 

mengutarakan niatnya untuk berubah kearah yang lebih baik, 

perubahan tersebut dikarenakan dia terlah bertemu dengan sosok yang 

bisa membuka hatinya untuk menjadi orang yang lebih baik 
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Tabel 4.6 

Adegan Enam 

Penanda  Petanda  Makna 

Denotasi 

Makna 

Konotasi 

 

 

Menit : 39:27 

Dialog :  

Jefri : akan kutebus segala 

kesalahanku pik, akan aku lakukan 

semua yang kamu mau, asal kamu 

maafin aku, demi Allah pik, demi 

Allah. 

 

 

Jefri 

berbicara 

dengan pipik 

setelah 

meminjam 

uang kepada 

pipik untuk 

membeli 

narkoba.  

Jefri 

berusaha 

memberikan 

penjelasan 

kepada 

Pipik 

dengan 

ekspresi 

yang 

meyakinkan 

disertai 

mengangkat 

tangan dan 

bersumpah 

atas nama 

Allah. 

  

Seorang 

pecandu 

narkoba yang 

ingin benar-

benar bertobat 

dijalan Allah 

dan ingin 

berjanji kepada 

Pipik sebagai 

awal dia 

melakukan 

tobatnya. 

 

Makna yang terkandung dalam adegan diatas menggambarkan 

seorang jefri yang berbicara dengan pipik setelah meminjam uang 

untuk membeli narkoba, dalam pembicaraan tersebut jefri mengaku 

menyesal dan ingin meminta maaf atas segala kesalahannya dan 

berjanji atas nama Allah akan benar-benar bertobat. 

 



71 

 

 

 

Tabel 4.7 

Adegan Tujuh 

Penanda  Petanda  Makna 

Denotasi 

Makna 

Konotasi 

 

 

 

Menit : 55:32 

Dialog :  

 

 

 

Pada saat 

yang 

bersamaan 

pipik baru 

saja selesai 

sholat serta 

berdoa untuk 

jefri dan di 

waktu yang 

sama jefri 

sadar saat 

dirinya 

sedang 

berada 

diklabing 

pada saat 

memakai 

narkoba.  

Pipik sedang 

memegang 

Al-Qur’an 

setelah sholat 

dan 

mendoakan 

jefri, disaat 

bersamaan 

jerfri yang 

sedang 

klabing 

seolah 

tersadar 

dengan 

ekspresi 

sebuah 

penyesalan. 

 

Seorang istri 

pecandu 

narkoba 

mendoakan 

suaminya 

agar cepat 

bisa sadar 

akan 

perbuatan 

yang 

dilakukannya 

itu salah, di 

saat yang 

bersamaan 

jefri seolah 

sadar akan 

perbuatnnya. 

 

Makna yang terkandung dalam adegan diatas menggambarkan 

pipik yang sedang berdoa seusai sholat sedangkan di waktu yang 

bersamaan jefri sedang asyik berada di klabing sambil memakai 

narkoba, berkat doa pipik tersebut ditenggah klabing dengan wajah 

yang penuh penyesalan jefri merasa seolah tersadar akan perbuatannya 
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yang membuat hidupnya berantakan, namun karena wujud cinta 

seorang istri mampu membuat jefri terketuk hatinya untuk bertobat. 

Tabel 4.8 

Adegan Delapan 

Penanda  Petanda  Makna 

Denotasi 

Makna 

Konotasi 

 

 

Menit : 01:00:30 

Dialog :  

Pipah (ayah jefri) : bacalah bacalah 

jefri. 

 

 

 

Jefri 

bermimpi 

bertemu 

ayahnya pada 

saat dia 

berada di 

ka’bah.  

Jefri 

memandang 

ayahnya 

sambil 

menempelka

n tangannya 

di dinding 

ka’bah 

dengan 

meneteskan 

air mata dan 

ayahnya 

berpesan 

kepada jefri 

untuk 

membaca. 

 

Seorang anak 

yang 

disadarkan 

oleh ayahnya 

lewat sebuah 

mimpi 

dimana 

mimpi 

tersebut 

terjadi pada 

saat jefri 

berada di 

Mekah. 

 

Makna yang terkandung dalam adegan diatas menggambarkan 

Jefri bermimpi bertemu ayahnya pada saat dia berada di ka’bah, dalam 

mimpi tersebut jefri memandang ayahnya sambil menempelkan 

tangannya di dinding ka’bah dengan meneteskan air mata dan ayahnya 
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berpesan kepada jefri untuk membaca. Bukan hanya pasangan hidup 

dan keluarga saja yang ingin jefri kembali kejalan Allah akan tetapi 

pengalaman spiritual juga membuat jefri hatinya terketuk untuk 

bertobat.  

Tabel 4.9 

Adegan Sembilan 

Penanda  Petanda  Makna 

Denotasi 

Makna 

Konotasi 

 

 

 

 

 

Menit : 01:02:48 

Jefri sakaw 

setelah itu di 

seret oleh 

pipik untuk 

disiram di 

kamar mandi. 

Jefri yang 

sakaw 

dengan 

ekspresi yang 

seolah orang 

gila 

kemudian 

pipik 

menyeretnya 

kekamar 

mandi dan 

menyiramnya 

guna biar dia 

sadar dari 

pengaruh 

sakaw. 

 

Seorang 

pecandu 

narkoba yang 

sakaw karena 

telat 

mengkonsum

si narkoba 

dan saat itu, 

karena kasih 

sayang 

seorang pipik 

yang tega 

menyeret dan 

menyiramnya 

di kamar 

mandi guna 

untuk 

menyadarkan 

dari pengaruh 

sakaw. 
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Dialog :  

 

 

 

Makna yang terkandung dalam adegan diatas menggambarkan 

Jefri sakaw setelah itu di seret oleh pipik untuk disiram di kamar 

mandi, dengan ekspresi yang seolah orang gila kemudian pipik 

menyeretnya ke kamar mandi dan menyiramnya guna biar dia sadar 

dari pengaruh sakaw. Disini seorang pipik benar-benar ingin 

menyadarkan jefri dari kecanduan yang berlarut-larut. 
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Tabel 4.10 

Adegan Sepuluh 

Penanda  Petanda  Makna 

Denotasi 

Makna 

Konotasi 

 

 

Menit : 01:05:37 

Dialog : ustad : silahkan, suara 

kamu bagus, dulu kamu juga 

terkenal sebagai dai cilik 

 

 

 

Pak ustad 

menyuruh jefri 

sebagai imam 

pada saat sholat 

berjamaah karena 

suara jefri lebih 

bagus dan enak di 

dengar. 

Pak ustad 

menepukkan 

tangannya 

kepundak 

jefri dan 

dengan 

ekspresi yang 

santai, 

seakan-akan 

jefri mampu 

memimpin 

sholat 

berjamaah. 

. 

Seorang 

ustad yang 

masih 

mempercayai 

jefri sebagai 

imam akan 

tetapi 

masyarakat 

tidak percaya 

 

Makna yang terkandung dalam adegan diatas menggambarkan 

seorang ustad menyuruh jefri sebagai imam pada saat sholat 

berjamaah, dengan ekspresi yang santai seakan-akan jefri mampu 

untuk memimpin sholat berjamaah. Seorang imam tidak harus orang 

yang tua bisa jadi imam, terkadang anak muda kalau bacaan suratnya 

enak dan lancar dia bisa untuk di jadikan imam. 
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Tabel 4.11 

Adegan Sebelas 

Penanda  Petanda  Makna 

Denotasi 

Makna 

Konotasi 

 

 

Menit : 01:07:45 

Dialog : jefri : ehhh dengerin dulu, 

barang siapa hijrah dijalan Allah 

niscahya Allah akan memberikan 

tobat hijrah dan rizki yang luas di 

muka bumi ini. 

 

 

 

Jefri berbica 

dengan 

gugun dan 

iwel seakan-

akan jefri 

ingin 

mengajak 

gugun dan 

iwel untuk 

ikut tobat. 

Jefri 

mengangkat 

salah satu 

tangannya 

dan dengan 

raut wajah 

yang senang 

karena bisa 

bertemu lagi 

dengan teman 

lamanya. 

 

Seorang jefri 

yang ingin 

teman-

temannya 

agar segera 

bertaubat 

karena jefri 

ingin teman-

temannya 

juga sama-

sama bertobat 

dijalan Allah. 

 

Makna yang terkandung dalam adegan diatas menggabarkan 

seorang jefri yang berbicara dengan temannya tentang kehidupannya 

yang sekarang sudah berubah kejalan yang lebih baik dan jefri ingin 

mengajak teman-temannya untuk  ikut serta berhijrah di jalan yang dia 

jalanni sekarang. 
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C. Analisis Data 

Dalam film hijrah cinta ini terlihat jelas sekali tehnik yang di 

gunakan untuk menggambil gambar, dialog antar tokoh, dan adegan-

adegan yang menjadi suatu simbol penggambaran terjadinya makna yang 

disebut tobat seorang pecandu narkoba yang mana di gambarkan oleh 

seorang tokoh ternama yakni Jefri Al-Buchori. Baik percakapan antara 

pemain, maupun lokasi yang dijadikan shoting, maupun espersi yang 

dilakukan oleh tokohnya semakin memperkuat gambaran proses tobat 

seorang pecandu narkoba untuk bisa berhijrah ke tempat yang lebih baik. 

Seperti yang di jelaskan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini 

menggunakan analisis siknifikasi dua tahap Roland Barthes, yang mana 

dalam analisisnya Barthes berpendapat bahwa semiotik berusaha menggali 

hakikatnya sistem tanda yang beranjak keluar dari kaidah kata bahasa dan 

sintaksis serta yang mengatur arti teks, ekspresi, serta gerak tubuh 

bergantung pada kebudayaan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan 

perhatian pada makna tambahan (konotatif) dan arti penunjukan (denotatif) 

yang berkaitan dengan kesan yang ditimbulkan dan diungkapkan melalui 

penggunaan dan kombinasi tanda. 

Dalam film hijrah cinta terdapat beberapa simbol-simbol yang bisa 

menggambarkan proses tobat seorang pecandu narkoba, simbol-simbol 

yang ditunjukan antara lain melalui doa, dorongan orang terdekat, 

keinginan untuk hijrah di jalan Allah, tobat seorang pecandu ini Cuma 

merupakan simbol yang dipakai untuk peneliti untuk mempermudah cara 
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meneliti, peneliti menemukan makna sebenarnya/denotasi yang sesuai 

dengan tobatnya seorang pecandu narkoba. 

Pada setiap scene-scene dalam film Hijrah Cinta tersebut 

menunjukan tentang bagaimana proses seorang Jefri bertobat dengan cara 

yang mungkin terbilang banyak cobakan untuk kembali lagi memakai 

narkoba, dikarenakan beliau sering sakaw kembali kalau telat memakai 

narkoba. 

Hampir pada setiap scene dalam film Hijrah Cinta banyak 

manampilkan tokoh utama yakni Jefri. Dalam film ini Jefri menjadi contoh 

dari teman-temannya yang masih erlena dengan kehidupan narkoba dan 

kehidupan dunianya, tanda-tanda yang di filmkan adalah kisah nyata Jefri 

yang difilmkan. 

cerita yang terdapat dalam film Hijrah Cinta ini jelas, sehingga 

memudahkan penonton dalam menafsirkannya, dimulai dari Jefri yang 

memakai narkoba, Jefri yang sadar akan perbuatannya, dan diakhiri 

dengan kesuksesan yang diraih oleh Jefri, disini semua difilmkan dengan 

alur yang jelas. 

Dan berdasarkan penyajian diatas, dapat dianalisis tentang makna 

konotatif dan makna denotatif tobat seorang pecandu narkoba sebagai 

berikut: 
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Adegan 1 

Makna yang terkandung dari adegan satu diatas menggambarkan 

seorang pemuda yang bernama jefri sedang sakaw, dengan wajah yang 

pucat dan tubuh yang menggigil karena telat mengkonsumsi narkoba, 

sakaw yang kerap dialami oleh para pecandu narkoba dikarenakan 

mereka telat dalam mengkonsumi narkoba, itulah yang sebenarnya 

menjadi lingkaran hitam dalam dunia narkoba, dimana sekali mencoba 

akan membuat penggunanya kecanduan, jadi jangan pernah sekali-kali 

mencoba untuk menggunakan narkoba, karena narkoba sangat 

berbahaya bagi kesehatan dan masa depan anda. 

Adegan 2 

Makna yang terkandung dalam adegan kedua menggabbarkan 

kedua pemuda yang bernama Jefri dan yosi sedang ngeflay sambil 

ngobrol dengan ekspresi penuh kenikmatan. Jefri bertanya kepada 

Yosi berapakah hutang yang harus dibayar untuk kenikmatan seperti 

ini. Itu membuktikan bahwa narkoba bukanlah barang yang murah 

selain merusak kesehatan narkoba juga mengakibatkan kerugian 

materi yang tidak sedikit karena itu senantiasa pengguna narkoba 

mengalami kebangkrutan karena terlanjur kecanduan yang berlebihan 

kepada narkoba. 
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Adegan 3 

Makna yang terkandung dalam adegan menggambarkan seorang 

artis yang bernama jefri yang memberikan penjelasan kepada astrada 

crew film, dalam pembicaraan tersebut jefri berusaha menjelaskan 

alasan keterlambatannya kelokasi syuting, karena pada saat itu jefri 

lagi asyik bermain dengan narkoba, keterlambatan tersebut adalah 

salah satu contoh dari kekacauan hidup seorang pecandu narkoba ini 

dampak kecil yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba masih 

banyak lagi dampak-dampak yang lebih besar yang menimbulkan 

sebuah kerugian bukan hanya masalah pekerjaan saja tetapi masih 

banyak masalah yang lebih besar lainnya yang di timbulkan dari 

kecanduan narkoba. 

Adegan 4 

Makna yang terkandung dalam adegan menggambarkan jefri 

dan gugun sedang ngobrol setelah sekian lama tidak bertemu, dalam 

obrolan tersebut gugun menunjukan eksresi yang tidak senang dengan 

kedatangannya jefri yang berniat ingin kenalan dengan pipik namun 

tidak disetujui oleh gugun yang menanggap jefri bukanlah orang yang 

baik. Itu menunjukan bahwa pandangan masyarakat kepada pecandu 

narkoba bahwa mereka bukanlah orang baik yang pantas untuk 

dijadiakan teman, ini juga merupakan salah satu dampak dari narkoba 

yaitu dijahui dan dikucilkan oleh masyarakat. 
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Adegan 5 

Makna yang terkandung dalam adegan menggambarkan jefri 

sedang ngobrol serius dengan pipik, dalam obrolan tersebut jefri 

mengutarakan niatnya untuk berubah kearah yang lebih baik, 

perubahan tersebut dikarenakan dia terlah bertemu dengan sosok yang 

bisa membuka hatinya untuk menjadi orang yang lebih baik. Salah 

satu faktor yang bisa merubah pecandu narkoba agar bisa lebih baik 

adalah dorongan dari orang-orang yang terdekat dan orang yang 

mereka sukai, misalnya pasangan hidup dan keluarga. 

Adegan 6 

Makna yang terkandung dalam adegan menggambarkan seorang 

jefri yang berbicara dengan pipik setelah meminjam uang untuk 

membeli narkoba, dalam pembicaraan tersebut jefri mengaku 

menyesal dan ingin meminta maaf atas segala kesalahannya dan 

berjanji atas nama Allah akan benar-benar bertobat. Untuk seorang 

pecandu narkoba memang dibutuhkan dukungan dari orang-orang 

terdekat terutama dukungan dari keluarga atau pasangan hidupnya 

agar tetap istiqomah dalam tobatnya. 

Adegan 7 

Makna yang terkandung dalam adegan menggambarkan pipik 

yang sedang berdoa seusai sholat sedangkan di waktu yang bersamaan 

jefri sedang asyik berada di klabing sambil memakai narkoba, berkat 
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doa pipik tersebut ditenggah klabing dengan wajah yang penuh 

penyesalan jefri merasa seolah tersadar akan perbuatannya yang 

membuat hidupnya berantakan, namun karena wujud cinta seorang 

istri mampu membuat jefri terketuk hatinya untuk bertobat, inilah 

wujud dukungan orang-orang terdekat yang memang dibutuhkan oleh 

seorang pecandu narkoba. 

Adegan 8 

Makna yang terkandung dalam adegan menggambarkan Jefri 

bermimpi bertemu ayahnya pada saat dia berada di ka’bah, dalam 

mimpi tersebut jefri memandang ayahnya sambil menempelkan 

tangannya di dinding ka’bah dengan meneteskan air mata dan ayahnya 

berpesan kepada jefri untuk membaca. Bukan hanya pasangan hidup 

dan keluarga saja yang ingin jefri kembali kejalan Allah akan tetapi 

pengalaman spiritual juga membuat jefri hatinya terketuk untuk 

bertobat. Pengalaman spiritul disini berperan penting dalam proses 

tobat seseorang, maka dari itu hendaknya jangan bosan-bosan untuk 

mengajak ke pada kebaikan. 

Adegan 9 

Makna yang terkandung dalam adegan menggambarkan Jefri 

sakaw setelah itu di seret oleh pipik untuk disiram di kamar mandi, 

dengan ekspresi yang seolah orang gila kemudian pipik menyeretnya 

ke kamar mandi dan menyiramnya guna biar dia sadar dari pengaruh 
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sakaw. Disini seorang pipik benar-benar ingin menyadarkan jefri dari 

kecanduan yang berlarut-larut. Ketegasaan orang terdekat dibutuhkan 

untuk menyadarkan seorang pecandu narkoba dalam mengatasi 

gangguan masalah narkoba.   

Adegan 10 

Makna yang terkandung dalam adegan menggambarkan seorang 

ustad menyuruh jefri sebagai imam pada saat sholat berjamaah, 

dengan ekspresi yang santai seakan-akan jefri mampu untuk 

memimpin sholat berjamaah. Seorang imam tidak harus orang yang 

tua bisa jadi imam, terkadang anak muda kalau bacaan suratnya enak 

dan lancar dia bisa untuk di jadikan imam, jadi bukan haya orang tua 

dan orang yang rumahnya dekat dengan masjid yang bisa jadi imam 

akan tetapi orang yang bacaan Al Qur’annya enak didengan dan 

tajuidnya pas itu bisa juga di jadikan imam. 

Adegan 11 

Makna yang terkandung dalam adegan menggabarkan seorang 

jefri yang berbicara dengan temannya tentang kehidupannya yang 

sekarang sudah berubah kejalan yang lebih baik dan jefri ingin 

mengajak teman-temannya untuk  ikut serta berhijrah di jalan yang dia 

jalanni sekarang. Mengajak orang untuk melakukan kebaikan memang 

tidak mudah banyak sekalih cobaan dan godaan apalagi dikehidupan 
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yang sekarang ini, jangankan untuk mengajak sholat berjamaah, sholat 

sendiri aja belum tentu dilakukan. 

 

Setelah penguraian makna diatas kemudian peneliti 

menampilkan analisis data sesuai dengan tabel semiotik Roland 

Barthes sebagai berikut: 

 

Analisi Data 

Tabel 4.12 

Penanda  Petanda  Denotatif  Konotatif 

Proses tobat 

seorang 

pecandu 

narkoba 

Adegan Satu seorang pemuda 

yang lagi sakaw, 

berwajah pucat 

dengan tubuh 

menggigil disudut 

kamar. karena telat 

mengkonsumsi 

narkoba. 

Jefri adalah 

seorang yang 

kecanduan akan 

narkoba.  

Adegan Dua Dua orang pemuda 

yang sedang 

berbaring dengan 

wajah tertawa 

Yosi adalah 

teman Jefri yang 

sama-sama 

kecanduan akan 
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sedang 

menkonsumsi 

narkoba di rumah 

yosi. 

narkoba.  

Adegan Tiga Jefri berbicara 

dengan espresi 

penuh penyesalan 

karena telat shoting 

film. 

Jefri berusaha 

memberikan 

penjelasan kepada 

astrada terkait 

terlambatnya 

datang ke lokasi 

syuting . karena 

keterlambatan 

tersebut dia 

diberhentikan 

tidak lagi jadi 

artis di sinetron 

tersebut. 

Adegan Empat Jefri berbicara 

dengan pandangan 

yang tajam sambil 

menatap wajah 

gugun. 

Jefri dianggap 

gugun sebagai 

orang yang tidak 

baik, karena jefri 

memakai 

narkoba. 
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Adegan Lima Jefri berbicara 

sambil memandang 

wajah pipik dengan 

espresi yang serius, 

dia ingin berkata 

jujur. 

 

jefri 

mengutarakan 

niatnya untuk 

berubah ke jalan 

yang lebih baik. 

Adegan Enam Jefri berusaha 

memberikan 

penjelasan kepada 

Pipik dengan 

ekspresi yang 

meyakinkan 

disertai 

mengangkat tangan 

dan bersumpah atas 

nama Allah. 

  

Seorang pecandu 

narkoba yang 

ingin benar-benar 

bertobat dijalan 

Allah dan ingin 

berjanji kepada 

Pipik sebagai 

awal dia 

melakukan 

tobatnya. 

Adegan Tujuh Pipik sedang 

memegang Al-

Qur’an setelah 

sholat dan 

Seorang istri 

pecandu narkoba 

mendoakan 

suaminya agar 
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mendoakan jefri, 

disaat bersamaan 

jerfri yang sedang 

klabing seolah 

tersadar dengan 

ekspresi sebuah 

penyesalan. 

 

cepat bisa sadar 

akan perbuatan 

yang 

dilakukannya itu 

salah, di saat yang 

bersamaan jefri 

seolah sadar akan 

perbuatnnya. 

Adegan 

Delapan 

Jefri memandang 

ayahnya sambil 

menempelkan 

tangannya di 

dinding ka’bah 

dengan meneteskan 

air mata dan 

ayahnya berpesan 

kepada jefri untuk 

membaca. 

 

Seorang anak 

yang disadarkan 

oleh ayahnya 

lewat sebuah 

mimpi dimana 

mimpi tersebut 

terjadi pada saat 

jefri berada di 

Mekah. 

Adegan 

Sembilan 

Jefri yang sakaw 

dengan ekspresi 

yang seolah orang 

gila kemudian 

Seorang pecandu 

narkoba yang 

sakaw karena 

telat 
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pipik menyeretnya 

kekamar mandi dan 

menyiramnya guna 

biar dia sadar dari 

pengaruh sakaw. 

 

mengkonsumsi 

narkoba dan saat 

itu, karena kasih 

sayang seorang 

pipik yang tega 

menyeret dan 

menyiramnya di 

kamar mandi 

guna untuk 

menyadarkan dari 

pengaruh sakaw. 

Adegan 

Sepuluh 

Pak ustad 

menepukkan 

tangannya 

kepundak jefri dan 

dengan ekspresi 

yang santai, 

seakan-akan jefri 

mampu memimpin 

sholat berjamaah. 

. 

Seorang ustad 

yang masih 

mempercayai jefri 

sebagai imam 

akan tetapi 

masyarakat tidak 

percaya 

Adegan Sebelas Jefri mengangkat 

salah satu 

Seorang jefri 

yang ingin teman-
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tangannya dan 

dengan raut wajah 

yang senang karena 

bisa bertemu lagi 

dengan teman 

lamanya. 

 

temannya agar 

segera bertaubat 

karena jefri ingin 

teman-temannya 

juga sama-sama 

bertobat dijalan 

Allah. 

 


