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ABSTRAK 

Nilam Wahyu Safira, NIM 1530210023, “Representasi Sikap 

Kesalehan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Film Bulan 

Terbelah di Langit Amerika: Discourse Analysis”, Program Strata 1 

(S.1) Fakultas Ushuluddin Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam 

IAIN Kudus, 2019. 

Munculnya pemberitaan mengenai Islam di media yang justru 

diarahkan pada konsep dan doktrin terorisme. Sejak peristiwa 11 

September 2001, ada kecenderungan menganggap pengertian terorisme 

seakan identik dengan agama Islam. Media seakan-akan mengabaikan 

beragam wajah terorisme. Media massa hanya menampilkan liputan 

tentang peristiwa aksi teror dan akibatnya, dibandingkan menampilkan 

liputan tentang upaya penumpasan terorisme. Diantara pemberitaan aksi 

terorisme di media, yaitu peledakan bom di Jakarta, peledakan bom di 

Surabaya, dan propaganda terorisme di media sosial. Dengan adanya film 

Bulan Terbelah di Langit Amerika diharapkan menjadi contoh dan 

memberikan konstribusi untuk menciptakan kerukunan antar umat 

beragama melalui sikap kesalehan dan toleransi antar umat beragama, 

karena film ini menceritakan tentang peristiwa 11 September 2001, yang 

di mana peristiwa tersebut dianggap sebagai munculnya pemahaman 

terorisme beragama. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

mengetahui sikap kesalehan dan toleransi antar umat beragama 

berdasarkan rangkaian gambar dan dialog dalam film Bulan Terbelah di 

Langit Amerika. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 

research) dengan pendekatan kualitatif. Kemudian pemaparannya 

bersifat deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran secara objektif 

dengan menggambarkan dan mewacanakan representasi sikap kesalehan 

dan toleransi antar umat beragama melalui gambar dan teks dialog dalam 

film Bulan Terbelah di Langit Amerika. Data-data tentang representasi 

sikap kesalehan dan toleransi antar umat beragama dalam film Bulan 

Terbelah di Langit Amerika, dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. 

Setelah data-data terkumpul dan dianalisis menggunakan analisis wacana 

bersifat interpretasi. Penelitian ini memperoleh temuan representasi sikap 

kesalehan dan toleransi antar umat beragamayang terdiri dari pemberian 

al-Quran, mengingat Allah SWT, menutup aurat, ketaatan pada agama, 

menyayangi anak kecil, mengucapkan salam, berperilaku baik terhadap 

tetangga, saling mengingatkan untuk berlaku adil, bersikap sabar, 

mengucapkan salam, gemar berderma, tolong-menolong antar umat 

beragama, dan cinta kedamaian. 

Kata Kunci : Analisis Wacana, Film, dan Agama. 
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MOTTO 

 

ٌر النَّاِس أَنْ َفُعُهْم لِلنَّاسِ   َخي ْ
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 

manusia” 

 (Hadis dihasankan oleh al-Albani dalam Shahihul Jami‟ no. 

3289). 
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