
 

54 
 

BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Penyajian Data 

1. Sinopsis 

 

Bajrangi Bhaijaan adalah film yang bergenre drama, 

komedi, dari India di rilis 17 juli 2015, film menceritakan seorang 

gadis yang tidak bisa berbicara namun dapat mendengar, dari 

Pakistan, wilayah Azad Kashmir, bernama Shahida (Harshaali 

Malhotra) yang terpisah dengan ibunya saat sedang berada di 

stasiun kereta api di India. Gadis kecil yang kelaparan itu terus 

berjalan hingga tersesat hingga bertemu dengan seorang penganut 

agama Hindu yang baik hati bernama Payan yang lebih dikenal 

dengan Bajrangi (Salman Khan).  

Gambar 4.1 
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Tujuan mereka ke India dalam rangka mengunjungi tempat 

suci di Delhi demi menyembuhkan kemampuan bicara Shahida. 

Ketika terpisah di India, Bajrangi sendiri berasumsi bahwa Shanida 

adalah seorang Hindu yang terpisah dari orang tuanya. Kemudian 

ia membelikan Shanida sebuah kalung Bajrang Bali untuk 

melindunginya dari bahaya. 

Ada salah satu adegan dimana Pawan bercakap-cakap 

dengan Maulana (Om Puri) yang berperan sebagai seorang ulama 

Pakistan, bahwa ia bisa menemukan tempat Shahida di daerah 

Kashmir      

Setelah beberapa lama, akhirnya pawan mengetahui bahwa 

Munni adalah seorang Pakistan sekaligus seorang Muslim saat ia 

mendapatinya sedang memakan daging di rumah tetangganya. 

Pawan berusaha mengembalikan Munni ke rumahnya, meskipun 

harus melalui banyak rintangan, bahkan ia harus masuk ke Pakistan 

tanpa Visa. 

Dengan perjuangan dan kejujuran dari bajrangi yang benar-

benar ingin menolong mengatarkan munni keorang tuanya serta 

bantuan dari wartawan lokal yang mengabadikan perjalanan 

mereka lalu mengunggahnya di youtube akhirnya anak itu bisa 

kembali dan ke pelukan ibunya dan seluruh masyarakat baik india 

maupun pakistan yang menonton vidio tersebut menangis atas 

perjuangan pawan untuk mengantarkan muni warga berbondong-
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bondong kerperbatan untuk menolong pawan agar dilepaskan dari 

penjagaan perbatasan pakistan akhirnya masyarakat sadar bahwa 

masi ada orang yang baik seperti pawan yang rela mati demi 

mengatarkan muni tanpa mempedulikan konflik yang terjadi di 

kedua negara tersebut dan masyarakatpun bisa bersatu kembali. 

 

2. Crew Film 

Tabel 4.1 

Eksekutif Produser Rajan Kapoor 

Co Produser Amar Batula 

Sutradara  Khabir Khan 

Salman Khan 

Sunil Lulla 

Rockline Venkatesh 

Productian Management 

Post-Production Supervisor  Rimal Arora  

Production Executive  Pearl Gill  

Production Manager  

Hemant Kumar Dixit  

Tegveer Singh  

Kunalrkhanna  

Pankaj Pandya  

http://www.imdb.com/name/nm7445393/?ref_=ttfc_fc_cr23
http://www.imdb.com/name/nm8198244/?ref_=ttfc_fc_cr25
http://www.imdb.com/name/nm5720462/?ref_=ttfc_fc_cr24
http://www.imdb.com/name/nm6132604/?ref_=ttfc_fc_cr29
http://www.imdb.com/name/nm6557538/?ref_=ttfc_fc_cr26
http://www.imdb.com/name/nm6311501/?ref_=ttfc_fc_cr27
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Assistant Production Manager / 

Production Crew / Production 

Manager: Delhi / Post-

Production Supervisor 

Sahil Singh  

Second Unit Director or Assistant Director 

Assistant Director 

Manish Mann Indoria  

Karishma Kohli  

Archit Kumar  

Moin Shaikh  

Prachi Singh  

Inaar Amir Khan  

Mukesh Prajapati  

Baljeet Singh Marwah  

Sound Departement 

Foley artist  Vicky Arolkar  

 Mayur Mochemadkar  

Sound re-recording mixer  

Debajit Changmai  

Justin Jose 

Audio Post-Production Mixer  Manoj Mochemadkar  

Associate re-recording mixer  

Boloy Kumar Doloi  

Rhitwik Raj Pathak  

Rahul Karpe 

http://www.imdb.com/name/nm7465693/?ref_=ttfc_fc_cr28
http://www.imdb.com/name/nm5174129/?ref_=ttfc_fc_cr30
http://www.imdb.com/name/nm2936581/?ref_=ttfc_fc_cr31
http://www.imdb.com/name/nm6537025/?ref_=ttfc_fc_cr32
http://www.imdb.com/name/nm7421758/?ref_=ttfc_fc_cr35
http://www.imdb.com/name/nm3966498/?ref_=ttfc_fc_cr36
http://www.imdb.com/name/nm7212084/?ref_=ttfc_fc_cr37
http://www.imdb.com/name/nm4965835/?ref_=ttfc_fc_cr34
http://www.imdb.com/name/nm3023203/?ref_=ttfc_fc_cr33
http://www.imdb.com/name/nm7441012/?ref_=ttfc_fc_cr38
http://www.imdb.com/name/nm7441011/?ref_=ttfc_fc_cr48
http://www.imdb.com/name/nm2928486/?ref_=ttfc_fc_cr39
http://www.imdb.com/name/nm2087761/?ref_=ttfc_fc_cr47
http://www.imdb.com/name/nm2582728/?ref_=ttfc_fc_cr40
http://www.imdb.com/name/nm5610372/?ref_=ttfc_fc_cr50
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Shijil Nair  

Production Sound Mixer / 

Sound Designer / Supervising 

Sound Editor 

Stephen Gomes  

Boom Operator  

Shaikh Gulam Hussain  

Hanif Mohd Sayed  

adr Recordist- Future Works  Aravind Vijayakumar  

Sound Editor  Lochan Kanvinde  

Foley Mixer  Sandeep Madhkholkar  

Camera and Electrical Departement 

Helicam Pilot  Rakesh Dinesh Joshi  

First Assistant Camera Milan Pokharel  

First Assistant Camera  Satish Venkataramana  

Other crew 

Choreographer 

Remo  

Adil Shaikh  

Raju Sundaram  

Ahmed Khan  

Visual Promotion Binny Padda  

Ravi Padda  

Publicity Design  

 

Himanshu Nanda  

Rahul Nanda  

http://www.imdb.com/name/nm7441013/?ref_=ttfc_fc_cr49
http://www.imdb.com/name/nm1147395/?ref_=ttfc_fc_cr41
http://www.imdb.com/name/nm4868191/?ref_=ttfc_fc_cr42
http://www.imdb.com/name/nm3934286/?ref_=ttfc_fc_cr51
http://www.imdb.com/name/nm5180513/?ref_=ttfc_fc_cr52
http://www.imdb.com/name/nm2821762/?ref_=ttfc_fc_cr44
http://www.imdb.com/name/nm5547842/?ref_=ttfc_fc_cr46
http://www.imdb.com/name/nm7366369/?ref_=ttfc_fc_cr95
http://www.imdb.com/name/nm5340212/?ref_=ttfc_fc_cr96
http://www.imdb.com/name/nm3388594/?ref_=ttfc_fc_cr97
http://www.imdb.com/name/nm1150656/?ref_=ttfc_fc_cr115
http://www.imdb.com/name/nm2196512/?ref_=ttfc_fc_cr116
http://www.imdb.com/name/nm0839045/?ref_=ttfc_fc_cr117
http://www.imdb.com/name/nm0451155/?ref_=ttfc_fc_cr109
http://www.imdb.com/name/nm1059133/?ref_=ttfc_fc_cr113
http://www.imdb.com/name/nm1059134/?ref_=ttfc_fc_cr114
http://www.imdb.com/name/nm1050291/?ref_=ttfc_fc_cr111
http://www.imdb.com/name/nm1050292/?ref_=ttfc_fc_cr112
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Online Marketing Manager  Kunalrkhanna 

Editorial Department 

Editor  

Girish Takle  

Rameshwar S. Bhagat 

Assistant Editor  Raghavendra Thirun  

On-Line Editor  Smeet Vedant  

Casting Department 

Casting Associate Mahesh Balraj  

Shoumie Mukherjee  

Visual Effects 

Production Coordinator: Prime 

Focus Ltd  

Vikram Donode  

Cinematography Aseem Mishra 

Animator Abhijeet Mohanty  

Dynamics & Enviroment 

Senior: Prime Focus 
Swapnil Andraskar  

Wardrop / Makeup 

Sagar Aphandkar  

Aritra Dey  

Satyendra Sharma  

Subarna Ray Chaudhuri  

Alvira Khan  

Pompy Hans  (Hair Stylist) 

http://www.imdb.com/name/nm5452110/?ref_=ttfc_fc_cr100
http://www.imdb.com/name/nm7349742/?ref_=ttfc_fc_cr101
http://www.imdb.com/name/nm6671642/?ref_=ttfc_fc_cr102
http://www.imdb.com/name/nm5129212/?ref_=ttfc_fc_cr98
http://www.imdb.com/name/nm7358989/?ref_=ttfc_fc_cr99
http://www.imdb.com/name/nm6120843/?ref_=ttfc_fc_cr64
http://www.imdb.com/name/nm6408818/?ref_=ttfc_fc_cr74
http://www.imdb.com/name/nm6112039/?ref_=ttfc_fc_cr54
http://www.imdb.com/name/nm5351847/?ref_=ttfc_fc_cr55
http://www.imdb.com/name/nm6767498/?ref_=ttfc_fc_cr63
http://www.imdb.com/name/nm5794823/?ref_=ttfc_fc_cr84
http://www.imdb.com/name/nm1805641/?ref_=ttfc_fc_cr18
http://www.imdb.com/name/nm2655625/?ref_=ttfc_fc_cr19
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Manish Malhotra  

Ashley Rebello  

 Abhijeet Lamture  

VFX Creative Director (India)  Merzin Tavaria  

Show Technical Director  Vishal Mishra  

Compositor  

Digital Compositor  

Dinesh Bobade  

Nilesh Uttarwar  

Satyendra Chaturvedi  

Vishram Mondkar  

Msreejith  

Yogendra Tonke  

Sridharan  

Aziz Merchant  

Piyush Dugad  

Dheeraj Chaudhary  

Paresh Navlakha  

Anupam Pal  

Anuj Upadhyay  

Selvakumar  

Ashwin Joshi  

Amit Kumar  

Thakur Amit 

http://www.imdb.com/name/nm0539494/?ref_=ttfc_fc_cr20
http://www.imdb.com/name/nm0714266/?ref_=ttfc_fc_cr21
http://www.imdb.com/name/nm4731805/?ref_=ttfc_fc_cr71
http://www.imdb.com/name/nm1762350/?ref_=ttfc_fc_cr88
http://www.imdb.com/name/nm6382518/?ref_=ttfc_fc_cr73
http://www.imdb.com/name/nm8068415/?ref_=ttfc_fc_cr58
http://www.imdb.com/name/nm5267680/?ref_=ttfc_fc_cr91
http://www.imdb.com/name/nm3261050/?ref_=ttfc_fc_cr92
http://www.imdb.com/name/nm5144746/?ref_=ttfc_fc_cr75
http://www.imdb.com/name/nm7558189/?ref_=ttfc_fc_cr76
http://www.imdb.com/name/nm4222907/?ref_=ttfc_fc_cr89
http://www.imdb.com/name/nm4547213/?ref_=ttfc_fc_cr86
http://www.imdb.com/name/nm3951658/?ref_=ttfc_fc_cr72
http://www.imdb.com/name/nm5834679/?ref_=ttfc_fc_cr65
http://www.imdb.com/name/nm5020882/?ref_=ttfc_fc_cr60
http://www.imdb.com/name/nm6132932/?ref_=ttfc_fc_cr77
http://www.imdb.com/name/nm6149597/?ref_=ttfc_fc_cr78
http://www.imdb.com/name/nm4945823/?ref_=ttfc_fc_cr90
http://www.imdb.com/name/nm5145048/?ref_=ttfc_fc_cr81
http://www.imdb.com/name/nm4418986/?ref_=ttfc_fc_cr67
http://www.imdb.com/name/nm4201658/?ref_=ttfc_fc_cr69
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Vaid. Atul  

Amanraj Sharma  

Visual Effects  

 

Sumit Chatterjee  

Dhirendra Chhatpar  

Keith Devlin  

Sandesh Gawali  

Gaurvendra Singh  

Praveen Bareria  

Gaurvendra Singh 

 Teresa Sana 

Lighting Artist  

Nayan Bora  

Nitesh Kumar  

Komal Rajput  

Background Preparation Artist  Jimit Shah  

Music Department 

Producer Music  Anurag Saikia  

Music Producer  Abhijit Vaghani  

Backup Vocals / Music 

Producer / Music Sound 

Designer  

Sunny M.R.  

Mixing And Mastering / Song 

Mixing  

Shadab Rayeen  

http://www.imdb.com/name/nm6387665/?ref_=ttfc_fc_cr56
http://www.imdb.com/name/nm6720364/?ref_=ttfc_fc_cr83
http://www.imdb.com/name/nm6326940/?ref_=ttfc_fc_cr87
http://www.imdb.com/name/nm4981611/?ref_=ttfc_fc_cr61
http://www.imdb.com/name/nm0222804/?ref_=ttfc_fc_cr62
http://www.imdb.com/name/nm2396188/?ref_=ttfc_fc_cr66
http://www.imdb.com/name/nm2892391/?ref_=ttfc_fc_cr93
http://www.imdb.com/name/nm2697407/?ref_=ttfc_fc_cr57
http://www.imdb.com/name/nm6092425/?ref_=ttfc_fc_cr59
http://www.imdb.com/name/nm6883968/?ref_=ttfc_fc_cr70
http://www.imdb.com/name/nm5704784/?ref_=ttfc_fc_cr79
http://www.imdb.com/name/nm5219811/?ref_=ttfc_fc_cr82
http://www.imdb.com/name/nm5285131/?ref_=ttfc_fc_cr106
http://www.imdb.com/name/nm3463928/?ref_=ttfc_fc_cr107
http://www.imdb.com/name/nm5518590/?ref_=ttfc_fc_cr104
http://www.imdb.com/name/nm5244270/?ref_=ttfc_fc_cr105
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Music Editor  Harikrishnan.r  

 

3. Cast Profile 

a. Abdul Rashid Salim Salman Khan  

 

Lahir Madhya Pradesh, India pada tahun 27, Desember, 

1955, salman khan adalah aktor bollywood yang memulai 

debut aktingnya di film tahun 1988 Biwi Ho Untuk AISI di 

mana ia memainkan peran pendukung. Peran utama 

pertamanya dalam sebuah film Bollywood di Sooraj R. 

Barjatya 's romance Maine Pyar Kiya (1989). Film kemudian 

menjadi salah satu tertinggi india film terlaris. Hal ini juga 

yang membuatnya memenangkan sebuah Film fare Best Male 

Debut Award, dan nominasi untuk Aktor Terbaik Film fare 

Award. Maine Pyar Kiya adalah hit terbesar tahun 1989 di 

India, salah satu yang paling sukses film Bollywood pada 

Gambar 4.2 

http://www.imdb.com/name/nm7465908/?ref_=ttfc_fc_cr103
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Salman_Khan_grace_Kallista_Spa_opening_17.jpg
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1980-an, dan mendirikan Salman Khan status dalam industri. 

1990. 

Dalam film Bajrangi Bhaijaan salman khan menjadi peran 

utama dengan shahida atau muni, serta calon suami rasika, 

peran yang mainkan adalah sebagai pemuda yang jujur, baik, 

dan sopan. 

b. Harshaali Malhotra,  

 

lahir di Mumbai, pada tahun 3 Juni 2008, Shahida ini 

pertama kali melakukan debut pertama nya dalam film Kabir 

Khan yang berjudul Bajrangi Bhaijaan, yang juga dimainkan 

oleh Salman Khan, Karena Kapoor, dan Nawazuddin Siddiqui. 

Di film ini ia digambarkan sebagai seorang muslim asal 

Pakistan yang tengah tersesat di India dan mencari jalan pulang 

ke rumahnya. Pawan Kumar Chaturvedi (Salman Khan) ini pun 

merasa kasihan akan apa yang diderita oleh Munni, segera pun 

Gambar 4.3 
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ia memutuskan untuk mengantarnya sampai ke rumahnya di 

Pakistan dengan bagaimana pun caranya.  

Shahida (Harshaali Malhotra) ini adalah salah satu diantara 

5000 gadis cilik yang di audisi saat itu, film Bajrangi Bhaijaan 

ini berhasil mejadi film kedua terlaris sepanjang masa di 

perfilman India.  

c. Kareena Kapoor Khan,  

 

Lahir di Mumbai, Maharashtra, India, pada tahun 21, 

September, 1980.  merupakan seorang aktris berkebangsaan 

India. Dia menjadi terkenal saat bermain di film utamanya 

seperti Dev (2004) dan Omkara (2006). Dilahirkan di Mumbai. 

Berkarier di dunia film sejak tahun 2000 sampai sekarang. 

Kareena kapoor berperan sebagai seorang guru SD serta calon 

istri salman khan (bajrangi) dengan karakter  sabar, kalem dan 

penuh toleransi terhadap orang yang berbeda agama termasuk 

saat muni sedang tinggal di rumahnya. 

 

Gambar 4.4 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mumbai
https://id.wikipedia.org/wiki/Maharashtra
https://id.wikipedia.org/wiki/India
https://id.wikipedia.org/wiki/21_September
https://id.wikipedia.org/wiki/21_September
https://id.wikipedia.org/wiki/1980
https://id.wikipedia.org/wiki/Aktris
https://id.wikipedia.org/wiki/India
https://id.wikipedia.org/wiki/Dev_%28film%29
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Omkara_%28film%29&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Mumbai
https://id.wikipedia.org/wiki/Film
https://id.wikipedia.org/wiki/2000
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d. Nawazuddin Siddiqui,  

 

 

 

 

 

 

Lahir di Budhana, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, India, 

pada tahun 19 May 1974. Awal debutnya dalam dunia 

perfilmman di Bollywood pada tahun 1999 dengan peran kecil 

Setelah itu, ia bermain dalam film Jungle, Penampilannya di 

Anurag Kashyap ini Black Friday (2007) membuka jalan bagi 

peran kuat lainnya. Peran utama pertamanya dalam film itu 

sebagai penyanyi pernikahan Chakka di Prashant Bhargava ini 

Patang (ditembak pada tahun 2007-2008). 

Peran yang dimainkan dalam film Bajrangi Bhaijaan 

adalah sebagai wartawan lokal di Pakistan yang membantu 

penyelamatan pawan dalam mengantarkan Shahida ke orang 

tuanya. 

Gambar 4.5 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Budhana
https://en.wikipedia.org/wiki/Muzaffarnagar_district
https://en.wikipedia.org/wiki/Uttar_Pradesh
https://en.wikipedia.org/wiki/India
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e. Harati Saxena 

 

Lahir pada tanggal 17 Agustus 1950 di Satna, Madhya 

Pradesh, India. Saxena memulai karir pada tahun 1972, ia 

datang ke Mumbai. Berlangsung itu sulit karena perasaan 

membangun, tapi akhirnya ia mendapat peran antek a. Benaa. 

Dia telah membintangi beberapa film paling sukses 

Bollywood seperti Mr. India, Tridev, Ghayal adalah Khila, 

Ghulam, Gupt: The Hidden Truth, Soldier, Baghban, Fanaa, 

Krrish, Lampiran H di Raas (1993). Penampilannya di film thes 

telah menetapkan dia sebagai salah satu yang terbaik aktor 

pendukung di Bollywood. Dia juga telah Muncul di banyak 

film Malayalam, Telugu dan Tamil. 

Saxena berperan dalam film Bajrangi Bhaijaan sebagai 

ayah rasika, karakter dari saxena atau yang di kenal dengan 

Gambar 4.6 
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nama dayanan adalah sebagai ayah berwatak keras disiplin 

dalam mendidik anak. 

 

f. Alka Badola Kaushal 

 

Lahir di Delhi, India, pada tahun  2 September 1969. Ia 

mulai karir pada tahun 1999 dalam program India's Most 

Wanted di Zee TV. Kartavy dan Kammala ia memainkan 

seorang pengacara.  

Peran yang dimainkan dalam film Bajrangi Bhaijaan 

adalah sebagai ibu Rasika dengan karakter yang santai, ramah, 

penyayang terhadap keluarga, maupun dengan orang lian, 

termasuk dengan calon mantunya yaitu pawan. 

 

 

Gambar 4.7 

https://en.wikipedia.org/wiki/Delhi
https://en.wikipedia.org/wiki/India%27s_Most_Wanted
https://en.wikipedia.org/wiki/India%27s_Most_Wanted
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g. Meher Vij   

 

Lahir di Vaishali Sahdev, pada tahun 22 September 1986 

adalah aktris film dan televisi India, yang telah memainkan 

terutama mendukung peran dan akting cemerlang. Dia telah 

bekerja di film seperti Lucky: No Time for Love (2005), Dil 

Vil Pyaar Vyaar (2014), dan Bajrang Bhaijaan (2015), Dia 

juga memiliki televisi populer seperti Kis Desh Mein Hai 

Meraa Bahasa and Ram Milaayi Jodi to her credit. 

Dalam film Bajrangi Bhaijaan, Maher Vij (Razi) berperan 

sebagai ibu shahida seorang muslim yang taat kepada agama, 

sabar, penyanyang, dan sopan. 

B. Analisis Data 

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan temuan-temuan dari 

hasil penelitian. Temuan-temuan ini terkait dari rumusan masalah 

bagaimana “Metode Dakwah Bil Hal dalam Film Bajrangi Bhaijaan 

Gambar 4.8 

http://www.imdb.com/name/nm6487888/?ref_=ttfc_fc_cl_t7
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Terhadap Perilaku Prososial dengan Analisis Semiotika Roland 

Barthes.” 

Dalam semiotika Roland Barthes yang menggagas tentang 

signifikasi dua tahap. Signifikasi tahap pertama merupakan hubungan 

antara signifier dan signified di dalam sebuah tanda realitas. Barthes 

menyebutnya sebagai denotasi, yaitu makna paling nyata dari tanda. 

Konotasi adalah istilah Barthes untuk menyebut signifikasi tahap 

kedua yang menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda 

bertemu dengan kenyataan atau emosi pembaca serta nilai dari 

kebudayaan. Contohnya adalah gambar wajah orang tersenyum dapat 

diartikan sebagai suatu keramahan dan kebahagiaan. Tetapi tersenyum 

bisa saja diartikan sebagai ekspresi penghinaan terhadap seseorang. 

Untuk memahami makna konotatif, maka unsur-unsur mendukung 

disekitarnya yang lain juga harus diperhatikan. Denotasi adalah apa 

yang digambarkan tanda terhadap subjek, sedang konotasi adalah 

bagaimana menggambarkannya. Denotatif bisa juga dikatakan sebagai 

makna yang sebenarnya. Misalnya ada gambar manusia, binatang, 

pohon, rumah. Warnanya juga dicatat, seperti merah, kuning, biru, 

putih, dan sebagainya. Pada tahapan ini, hanya informasi data yang 

disampaikan.1  

Pemaknaan tahap denotasi atau makna sebenarnya dalam film 

India Bajrangi Bhaijaan ini menggambarkan kepada masyarakat India 

                                                           
       1 Sumbo Tinarbuko, Semiotika Komunikasi Visual, 2009, (Yogyakarta: Jalasutra), h. 20 
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dan Pakistan tentang betapa inginnya kedua negara tersebut 

mengakhiri konflik yang berkepanjangan. 

Melalui karakter Shahida anak kecil warga Pakistan yang 

tersesat di India, misi film ini menunjukkan suatu perdamaian antar 

negara. Dalam konteks penelitian ini metode dakwah bil hal tampak 

dari beberapa adegan dan alur cerita yang ada dalam film ini. 

 

Adegan Satu 

Tabel. 4.2 

Penanda Petanda 

Makna 

Denotasi 

Makna 

Konotasi 

 

Pawan 

memberikan 

minuman 

kepada 

Shahidah 

Penggambaran 

pemuda yang 

baik hati dan 

toleran 

terhadap 

agama. 

Pawan 

adalah 

sosok 

pemuda 

yang baik 

hati, sopan 

dan suka 

menolong.  

 

Makna dari gambar diatas adalah dapat dilihat saat Pawan 

memberikan minum dan membelikan makanan kepada Shahidah 
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pertolongan Pawan beragama Hindu yang menolong Shahidah beragama 

Islam. Perbedaan agama tidak mengurangi rasa saling tolong menolong atau 

toleransi manusia. Penawaran Pawan terhadap Shahidah tanpak sebagai 

tanda atau petanda atas sikap tolong menolong terhadap sesama manusia. 

 

Adegan Dua : 

Tabel. 4.3 

Penanda Petanda 

Makna 

Denotasi 

Makna 

Konotasi 

 

Pawan 

mengantarka

n Shahida ke 

kantor polisi. 

Pawan 

berusaha 

menolong 

Shahida dengan 

megantarkanny

a ke kantor 

polisi. 

Pelindunga

n atas 

hukum 

untuk 

semua 

masyarakat 

tidak 

mengenal 

agama. 

 

  

Makna dari gambar diatas adalah hukum tidak mengenal agama, dan 

melindungi warga yang sedang mendapatkan masalah, terlihat pada gambar 
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diatas saat Pawan membawa Shahida ke kantor polisi karena dia rasa 

Shahida akan lebih aman disana. 

Dalam realiatas sosial menolong anak kecil wajib hukumnya karena 

anak kecil adalah generasi penerus bangsa yang kelak akan menggantikan 

dan meneruskan atas apa yang telah dilakukan oleh penerus sekarang maka 

dari itu jika ada anak kecil yang tersesat atau terpisah dari orang tuanya 

alangkah baiknya untuk diamankan atau diserahkan ke pihak yang berwajib 

agar dilindungi dari kejahatan sebelum semua itu terjadi. 

Adegan Tiga : 

Tabel. 4.4 

Penanda Petanda 

Makna 

Denotasi 

Makna 

Konotasi 

 

 

Warga  

Pakistan 

menolong 

Shahida dan 

Pawan 

menuju 

Perbatasan 

Pakistan 

dengan 

Mobil 

Penggambaran 

warga Pakistan 

memberikan 

pertolongan 

kepada Shahida 

dan Pawan 

menuju 

perbatasan 

Pakistan dengan 

mobil 

Apa yang 

ditunjukan 

pada adegan 

ini adalah 

termasuk 

dakwah bil 

hal dengan 

cara terjun 

lansung 

menolong 
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seseorang. 

 

 

Makna dari gambar diatas adalah warga Pakistan sangat kolektif 

memberikan bantuan terhadap siapapun yang sedang membutuhkan bantuan 

tanpa mengharapkan imbalan apapun.  

Apa yang  terlihat pada gambar diatas adalah termasuk dalam dakwah 

bil hal dengan cara terjun langsung menolong sesama manusia yan sedang 

membutuhkan bantuan. 

"Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka 

berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia".  

( Q.S. Ali Imran 112 ) 

Hubungan dengan manusia (Hablumminannas) sangat ditekankan 

dalam agama bila mengerti dan faham. Karena manusia dicipta Allah 

sebagai makhluk sosial, artinya makhluk yang saling berhubungan, saling 

butuh membutuhkan, tidak akan dapat hidup normal tanpa bergaul dengan 

sesama. 

Adegan Empat : 

Tabel. 4.5 

Penanda Petanda 

Makna 

Denotasi 

Makna 

Konotasi 
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Kondektur 

dan 

penumpang 

bus asal 

Pakistan 

menolong 

Shahida, 

Pawan dan 

Chand Nawab 

dari kejaran 

polisi. 

Penggambaran 

kondektur dan 

penumpang bus 

asal Pakistan 

memberikan 

pertolongan 

kepada Shahida, 

Pawan dan 

Chand Nawab 

dari kejaran 

polisi 

Kondektur 

dan 

penumpang 

bus adalah 

warga 

Pakistan 

kolektif dalam 

menolong 

sesama 

manusia. 

 

Makna dari gambar diatas adalah warga Pakistan yang suka menolong 

tidak memandang status agama dan negara seseorang, karena bagi mereka 

menolong sesama manusia termasuk mencerminkan diri sediri bahwa 

seseorang itu baik. 

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru 

kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku 

Termasuk orang-orang yang menyerah diri?”. (An-Fushilat: 33). 

Dakwah seperti yang diungkapkan dalam ayat diatas tersebut tidak 

hanya dakwah berdemensi ucapan atau lidah tetapi juga dakwah dengan 

perbuatan yang baik, seperti apa yang  telah  Rasul  SAW lakukan. 
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Adegan Lima : 

Tabel. 4.6 

Penanda Petanda 

Makna 

Denotasi 

Makna 

Konotasi 

 

 

Maulana 

Sahab 

mencarikan 

informasi 

tentang 

rumah 

Shahidah 

yang ada di 

kertas. 

Penggambaran 

Maulana Sahab 

sedang 

membantu 

Shahidah dan 

Pawan mencari 

informasi 

kepada 

santrinya. 

Maualana 

Sahab 

adalah 

orang yang 

ramah 

terhadap 

siapa saja. 

 

Makna dari gambar diatas adalah Maulana Sahab seorang Ulama Pakistan 

sekaligus ta’mir masjid Jami’atul Huda sedang membantu Shahidah, Pawan 

dan Chan Nawab mencarikan informasi tentang rumah Shahidah yang terdapat 

pada kertas dibawahnya, santripun  dikumpulkan di beri pertanyaan  apakah 

ada yang tau tempat ini dimana, jawab dengan jujur, akan ada hadiahnya. 

Orang yang menunjukkan (sesama) kepada kebaikan, ia bagaikan 

mengerjakannya. [HR. Muslim] 
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Orang berilmu membantu orang lain dengan ilmunya. Orang kaya 

membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu 

tangan dalam membantu orang yang membutuhkan. Jadi, seorang Mukmin 

setelah mengerjakan suatu amal shalih, berkewajiban membantu orang lain 

dengan ucapan atau tindakan yang memacu semangat orang lain untuk beramal 

dan merealisasikan apa yang dicontohkan da’i kepada mad’u. 

Adegan Enam : 

Tabel. 4.7 

Penanda Petanda 

Makna 

Denotasi 

Makna 

Konotasi 

 

Maulana Sahab 

berusaha 

menolong 

Shahida, Pawan 

dan Chand 

Nawab dari 

kejaran Polisi. 

Penggambaran 

seseorang yang 

menolong 

Shahida, 

Pawan dan 

Chand Nawab 

dari kejaran 

polisi. 

Maulana Sahab 

adalah orang 

yang baik hati 

dan suka 

menolong. 

 

Makna dari gambar diatas adalah seseorang yang bernama Maulana 

Sahab yang suka menolong tanpa pamri. Dalam kehidupan bermasyarakat kita 

dianjurkan untuk membantu atau menolong orang lain yang membutuhkan. 
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Allah SWT. Berfirman: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa,” (Al-Maidah: 2.)  

Dengan menolong orang lain sebenarnya kita menolong diri sendiri, itu 

yang kita yakini dalam agama kita, jadi janganlah sungkan menolong orang 

lain. Dengan menolong orang lain hidup kita akan terasa bermakna, jauh dari 

kehampaan hidup.  

Orang yang merealisasikan ajaran islam kedalam kehidupan nyata 

dengan cara terjun langsung kelapangan menolong sesama manusia itu 

termasuk dalam dakwah bil hal. 

Adegan Tujuh : 

Tabel. 4.8 

Penanda Petanda 

Makna 

Denotasi 

Makna 

Konotasi 

 Maulana 

Sahab 

mengantarka

n Shahidah, 

Pawan dan 

Chand 

Nawab 

menuju 

tempat tujuan 

dengan 

Penggambara

n Maulana 

Sahab 

Shahida, 

Pawan dan 

Chand Nawab 

tanpa 

meminta 

imbalan. 

 

Ini termasuk 

bagian dari 

dakwah Bil 

Hal dengan 

cara 

merealisasika

n ajaran islam 

dalam bentuk 

perbuatan 

nyata yakni 
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kendaraan 

motor. 

menolong 

Shahida tanpa 

pamrih. 

 

Makna yang terkandung dalam adegan ini adalah Maulana Sahab 

menolong Shahidah, Pawan dan Chan Nawab karena mereka memang 

membutuhkan bantuannya, meskipun ada salah satu warga India yang 

bernama Pawan beragama Hindu, dia melakukannya dengan tulus dan 

ikhlas tanpa mengharapkan bantuan sedikitpun atas apa yang telah 

lakukannya. 

Apa yang dipergakan oleh Maulana Sahab dalam gambar diatas 

adalah termasuk metode dakwah bil hal dengan menggunakan metode 

dakwah bil hal dalam bentuk perbuatan nyata, dakwah dilakukan sebagai 

pemberantasan kemungkaran secara langsung (fisik) maupun langsung 

menegakkan ma’ruf (kebaikan) menolong sesama umat atau apa saja 

yang mudah dikerjakan dan bersifat mewujudkan pelaksanaan syariat 

Allah SWT dari segala aspeknya. 

 

Adegan Delapan : 

Tabel. 4.9 

Penanda Petanda Makna Makna 
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Denotasi Konotasi 

 

 

Warga 

Pakistan 

mengantarkan 

Shahidah, 

Pawan dan 

Chan Nawab 

dengan 

menggunakan 

kuda. 

Penggambaran 

warga Pakistan 

menolong 

Pawan menuju 

tempat tujuan 

dengan 

menujukan 

arah jalannya. 

Perilaku 

yang 

ditunjukan 

oleh warga 

Pakistan 

kolektif 

memberikan 

bantuan 

terhadap 

orang lain 

 

Makna dari gambar diatas adalah warga sedang menolong Shahidah, 

Pawan dan Chand Nawab yang memintah pertolongan warga Pakistan 

menuju rumah Shahidah karena mereka tidak tau jalan menuju 

rumahnya. 

Dalam realitas sosial menolong seseorang tanpa mengaharapkan 

imbalan apapun memang jarang terjadi, apalagi salah satu dari mereka 

adalah orang India beragama Hindu yang bernama Pawan, yang notabene 

kedua negara tersebut sedang mengalami konflik tentu perilaku yang 

dilakukan oleh warga pakistan ini sangatlah langkah dan jarang 

dilakukan oleh masyarakat. 
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Adegan Sembilah : 

Tabel. 4.10 

Penanda Petanda Makna Denotasi Makna Konotasi 

Dialaog : 

Chan Nawab : 

Hazrat Amin Shah 

Darga adalah 

tempat suci yang 

terkenal, katanya 

setiap harapan 

terkabul disana, 

masih ingat 

dengan masjid 

waktu itu.? Kalau 

kamu mau kita 

berangkat malam 

ini. 

Chand Nawab 

mengajak Pawan 

dan Shahida ke 

tempat suci 

(masjid) yang 

terkenal untuk 

berdo’a. 

 

Penggambaran 

seseorang yang 

sedang mengajak 

ke masjid untuk 

beribadah dan 

berdo’a. 

 

 

Pada dialog ini 

termasuk dalam 

dakwah bil hal  

uswatun hasanah 

yaitu dakwah 

yang dilakukan 

dengan akhlakul 

karimah, perilaku 

yang bagus dan 

amal perbuatan 

yang shaleh 

 

 

Makna dari dialog diatas adalah seseorang yang bernama Chand 

Nawab berprofesi sebagai wartawan Pakistan, mengajak ke tempat suci 

(masjid) untuk beribadah dan memohon do’a agar Shahida bisa cepat 

bertemu dengan orang tuanya.   
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Apa yang dilakukan oleh Chand Nawab adalah termasuk dalam 

dakwah bil hal dengan Uswatun Hasanah yakni dakwah dengan 

memberikan contoh yang baik melalui perbuatan nyata yang sesuai 

dengan kode etik dakwah. Efektifitas Uswatun Hasanah sebagai metode 

dengan maksud agar mad’u dapat meresap dengan mudah dan cepat serta 

merealisasikan seruan dakwah.2 

Sebagaimana firman Allah SWT. 

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang 

menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: 

"Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang menyerah diri?”. (An-

Fushilat: 33). 

Dalam dialog atas mengingatkan kita disaat kita dalam keadaan suka 

maupun susah kita harus selalu ingat kepada tuhan dan selalu 

menjalankan kewajiban beribadah. 

Adegan Sepuluh : 

Tabel. 4.11 

Penanda Petanda 

Makna 

Denotasi 

Makna 

Konotasi 

                                                           
2 FKMT Penamas Departemen Agama DKI Jakarta, dan Direktoral Pendidikan Agama Islam Pada 

Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Departemen 

Agama RI. H. 72.  
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Chand 

Nawab 

mem-

posting 

kisah 

Shahidah 

dan Pawan 

ke media 

youtube. 

Usaha Chand 

Nawab yang 

telah ditolak 

oleh televisi 

nasional 

Pakistan untuk 

menayangkan 

kisah Shahida 

dan Pawan di 

media televisi. 

Usaha Chand 

Nawab untuk 

memberitahukan 

ke publik tentang 

kisah Shahida 

dan Pawan. 

 

 

Makna gambar diatas adalah usaha Chand Nawab benar-benar 

inging menolong Shahida dan Pawan tanpa mengharapkan imbalan 

apapun dengan cara memanfaatkan Internet sebagai media untuk 

meminta pertolongan agar Shahida bisa bertemu dengan orang tuanya 

setelah beberapa hari mereke bertiga berjalan mencari alamat rumah anak 

kecil yang berusia 6 Tahun (Shahida) tidak kunjung ketemu. 

Media yang dipakai Chand Nawab mengajak masyarakat untuk 

saling tolong menolong adalah dengan memanfaatkan internet. Hal ini 

karena firman Allah ta’ala (Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa. QS al-Maidah/ 5: 2).  
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Adegan Sebelas : 

Tabel. 4.12 

Penanda Petanda 

Makna 

Denotasi 

Makna 

Konotasi 

 

 

Warga 

Pakistan 

sedang 

melihat 

vidio yang 

telah 

diposting 

oleh Chand 

Nawab di 

youtube. 

Penggambaran 

seseorang 

yang sedang 

melihat vidio 

dari youtube. 

Warga 

Pakista 

sangat 

familiar 

dengan 

internet. 

  

Makna dari gambar diatas adalah setelah melihat kisah Shahida dan Pawan 

yang di posting oleh Chan Nawab ke youtube, masyarakat Pakistan yang tay 

keberadaan desa Shahida bisa menghubungi nomer yang sudah ada didalam 

vidio tersebut.  

Ini adalah cara Chand Nawab untuk mengajak masyarakat Pakistan turut 

berpartisipasi dalam menolong serta mengantarkan Shahida kembali kepulakan 
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orang tuanya. Dari Abu Hurairah radliyallahu anhu berkata, telah bersabda 

Rosulullah Shallallahu alaihi wa sallam,  

أَِخْيهِ َو هللاُ فِى َعْوِن ْالَعْبِد َما َكاَن ْالَعْبُد فِى َعْوِن   

Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong 

saudaranya”.  (HR Muslim: 2699: II/ 252). 

Adegan Dua Belas : 

Tabel. 4.13 

Penanda Petanda 

Makna 

Denotasi 

Makna 

Konotasi 

 

 

Polisi sedang 

berbicara 

dengan 

pemerintah 

Pakistan 

melalui 

Telephon. 

Penggambaran 

Bahwa polisi 

berusaha untuk 

melobi 

pemerintah 

Pakistan untuk 

melepaskan 

Pawan 

Adegan 

tersebut 

termasuk 

dalam 

dakwah bil 

hal dengan 

pendekatan 

kekuasaan. 

 

Makna dari gambar diatas adalah orang yang tidak bersalah tidak 

seharusnya dipanjara karena tidak ada bukti yang menujukan bahwa dia 

mata-mata India, meskipun pemerintah Pakistan tidak mau melepaskan 

dan memaksa Pawan untuk mengaku bahwa dia adalah mata-mata India, 
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tetapi polisi ini mentaati hukum atau dia akan menodai kehormatan 

Negara Pakistan dengan mamaksa orang yang tidak bersalah menjadi 

salah. 

Apa yang telah dilakukan oleh polisi tersebut adalah bentuk dakwah 

metode dakwah bil hal dengan cara menolong Pawan untuk dibebaskan 

dari penjagan perbatasan Narowal Pakistan dengan pendekatan 

kekuasaan. Yang dimaksut dengan pendekatan kekauasaan adalah polisi 

tersebut memanfaatkan jabatan sebagai polisi untuk membebaskan orang 

yang tidak bersalah. 

 

Adegan Tiga Belas : 

Tabel. 4.14 

Penanda Petanda 

Makna 

Denotasi 

Makna 

Konotasi 

 

 

 

Warga 

Pakistan  

sedang 

melihat 

kisah 

Shahida dan 

Pawan di 

televisi 

Warga 

Pakistan 

sangat antuas 

saat kisah 

Shahida saat 

di tayangkan 

oleh televisi 

Pakistan. 

Warga 

Pakistan 

sangat 

familiar 

dengan 

teknologi. 
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secara 

langsung. 

 

Makna dari gambar diatas adalah saat kisah Shahida dan Pawan di 

tayangkan di televisi dan dibantu oleh Chand Nawab beragama Islam 

sebagai wartawan Pakistan, sehingga bisa bertemu dengan kedua orang 

tuanya, Chand Nawab yang sebagai pelopor perdamaian ini mendapat 

respon yang luar biasa dari dua negera, dia mengajak masyarakat dua 

negara untuk mengakhiri konflik ini bersama dan bersatu untuk 

menyelamatkan Pawan yang telah di penjara. Masyarakat turut 

berpartisipasi dalam misi menyelamatkan Pawan yang sedang tertangkap 

oleh polisi Pakistan, meskipun dia adalah orang India dan beragama 

Hindu, tetapi rasa saling tolong menolong tidak memandang agama. 

Dalam kehidupan sehari-hari menjadi pelopor keselamatan 

berkendara saja susah apalagi menjadi pelopor perdamaian negara yang 

mengalami konflik dan mendapatkan respon positif dari dua negara. 

Semua itu berkat perilaku yang dicontohkan oleh Chand Nawab yang 

menolong Shahida dan Pawan saat di Pakistan serta usaha dan tekat yang 

kuat sehingga apa yang Chand Nawab dan Pawan lakukan berbuah 

keberhasilan. 
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Adegan Empat Belas : 

Tabel. 4.15 

Penanda Petanda 

Makna 

Denotasi 

Makna 

Konotasi 

 

 

 

Polisi sedang 

bernegosiasi 

dengan 

penjaga 

perbatasan 

Narowal 

Pakistan dan 

India. 

Penggambaran 

polisi dan 

warga kedua 

negara yang 

sedang 

berkumpul di 

perbatasan 

Narowal untuk 

membebaskan 

Pawan. 

Apa yang 

dilakukan 

oleh polisi 

tersebut 

adalah 

termasuk 

dalam 

dakwah bil 

hal dengan 

pedekatan 

kekuasaan.. 

 

Makna dari gambar diatas adalah usaha polisi dan warga untuk 

menolong pembebasan Pawan dan misi untuk mengakhiri konflik 

kedua Negara tersebut.  

Apa yang dilakukan oleh polisi termasuk dakwah bil hal dengan 

pendekatan kekauasaan yang menjabat sebagai kepala polisi, dan 

pertolongan warga dari kedua negara termasuk termasuk dakwah bil 
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hal denga cara terjun langsung kelapangan untuk menolong Pawan 

yang sedang membutuhkan bantuan. 

Dari Abu Hurairah radliyallahu anhu berkata, telah bersabda 

Rosulullah Shallallahu alaihi wa sallam,  

 َو هللاُ فِى َعْوِن ْالَعْبِد َما َكاَن ْالَعْبُد فِى َعْوِن أَِخْيهِ 

Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu 

menolong saudaranya”.  (HR Muslim: 2699: II/ 252). 

C.  Interpretasi Teori 

Berdasarkan hasil penelitian menurut teori metode dakwah bil 

hal, merupakan aktivitas dakwah Islam yang dilakukan dengan 

mengedepankan tindakan nyata atau amal nyata terhadap kebutuhan 

penerima dakwah. Oleh karena itu al-Qur’an menyebutkan kegiatan 

dakwah dengan “Ahsanul Qaul Wal Haal” (ucapan dan perbuatan 

yang baik). 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Fushilat ayat 33, 

sebagai berikut: 

َعا  ٗل َسُن قَو  أَح   َوَمن   ََ ن  َّن ِ َوَعََِّل َص  ٱإِلَى   مم   ٣٣ لَِِّينَ َُّس  ل  ٱا َوقَاَل إِنننِي ِمَن لِحٗ َّللن

Artinya: 

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang 

menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: 

"Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri? 
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Mualana Sahab merupakan seorang ulama di Pakistan, dan 

Chand Nawab warga Pakistan yang tentunya memiliki pengetahuan 

tinggi tentang agama Islam, perilaku Maulana Sahab dan Chand 

Nawab selaras dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Yaitu menolong 

sesama manusia yang membutuhkan bantuan dan mengajak seseorang 

untuk menuju kebaikan dengan terjun secara langsung yang lebih 

dikenal dengan uswatun hasana.  

Nilai tersebutlah yang membentuk sistem kepercayaan pada diri 

Maulana Sahab dan Chand Nawab tentang rasa saling tolong 

menolong dan berperilaku yang baik kepada sesama manusia, 

kemudian merealisasikan pada sikap dan tingkah laku dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan pemaparan diatas, terkait dengan teori dakwah 

dimana film Bajrangi Bhaijaan memiliki unsur-unsur dari dakwah itu 

sendiri, yakni film sebagai media dakwah dan pesan. Sebagai salah 

satu media film ini memberi metode dakwah bil hal yang diperjelas 

berdasarkan perangkat-perangkat analisis semiotika Roland Barthes.  

Metode dakwah bil hal yang terkandung dalam film ini meliputi 

tolong menolong dan uswatun hasana yaitu dakwah yang dilakukan 

dengan akhlakul karimah, perilaku yang bagus dan amal perbuatan 

yang shaleh. Hal ini dimaksudkan agar penerima dakwah (mad’u) 

mengikuti jejak dan hal ihwal da’i. Metode ini diberikan dengan 

memperlihatkan sikap kelakuan, perkataan, gerak-gerik, dengan 
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harapan setelah penerima dakwah melihat, memperhatikan semua itu 

dapat disosialisasikan dalam diri dan kehidupannya.  

Nabi muhammad sendiri dalam dakwahnya senantiasa 

menghiasi dirinya dengan budi pekerti yang luhur, sehingga akhlaknya 

turut berbicara dan menyebabkan manusia banyak memeluk agama 

islam. Firman Allah surah Al-Qalam:4 yaitu: 

  ٤ ُخلٍُق َعِظيم   َوإِننَك لََعلَى   

Artinya: 

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung” 

Metode dakwah bil hal dalam film Bajrangi Bhaijaan 

menginterpretasikan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, pasti 

membutuhkan orang lain sebagai teman yang dapat memberikan 

berbagai bantuan dalam kesehariannya selain itu kitapun dianjurkan 

untuk memberikan bantuan kepada orang lain, ibarat simbiosis 

mutualisme yaitu saling ketergantungan satu sama lainnya.  

Aspek ibadah seorang muslim sangat luas sekali, salah satunya 

adalah tolong menolong sebagaimana yang diterangkan Allah dalam 

firman-Nya surat Al Baqarah : 195. 

ِ َوَل تُل  ٱَوأَنفِقُوْا فِي َسبِيِل   ِسنُو  لَُكِة َوأَح  لتنه  ٱإِلَى  ِديُكم  قُوْا بِأَي  َّللن
 
َ يُِحبُّ ٱإِنن  ْا   ٥٩١ِسنِيَن َُّح  ل  ٱَّللن

Artinya : 

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 
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berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang berbuat baik 

Maka dari itu metode dakwah bil hal dalam film Bajrangi 

Bhaijaan, mengajak untuk berbuat baik mengenai akhlak, suka 

menolong, toleransi terhadap sesama manusia baik agama maupun 

budaya. Sehingga kita dapat hidup berdampingan tanpa ada konflik 

antar umat beragama dan negara.  

 

 

 

 


