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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Musik merupakan salah satu ruang atau wadah untuk kita mengungkapkan yang 

namanya kesenian, musik juga melambangkan kebudayaan dalam masyarakat yang 

menikmati musik itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), musik 

adalah ilmu yang menyusun suara dan nada dalam kombinasi, urutan yang sudah 

dikonsep sedemikian rupa untuk menghasilkan komposisi yang mempunyai suatu 

kesatuan dan saling berkesinambungan
1
. Dalam pengertian musik sangat universal, 

tentu setiap orang akan mengartikan musik dengan arti dari menurut pribadinya. 

Membicarakan masalah musik memiliki keasyikan tersendiri. Sebab, kita 

dihadapkan pada masalah-masalah yang disukai bahkan kita sedang mengalaminya. 

Benarkah demikian? Secara umum, hal ini benar, bisa dikatakan musik hampir saja 

mutlak dan menjadi bagian dari kehidupan. Dalam kehidupan sosial masyarakat, 

musik sudah merasuk dan menjadi bagian di dalamnya. Musik pun sudah menjadi 

backsound dalam keseharian kita, baik sedang dalam belajar, bermain game, santai, 

sedang liburan, keadaan sedih dan bahagia. Hampir setiap yang kita lakukan, musik 
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sudah menjadi iringan dalam setiap langkah kita. Bisa dibilang, tiada hari tanpa 

musik
2
. 

Musik memiliki ruang yang sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap 

penikmatnya. Tidak jarang juga, ketika seseorang menyukai suatu musik yang 

berkesinambungan dengan yang sedang dirasakan, mereka akan menjadikan musik 

tersebut sebagai motto dan motivasi dalam hidupnya. Musik sebagai bahasa universal 

yang menyebar secara signifikan di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Di 

tengah-tengah berkembangnya musik, aliran-aliran atau genre musik sudah tidak ada 

batasnya, ditambah dengan industri musik di Indonesia yang sulit dimengerti 

peranannya dalam kehidupan masyarakat. 

Musik identik dengan siapa musik itu dibawa atau dimainkan, ketika yang 

memainkan musik mampu menghidupkan bahkan menjiwai yang dimainkan, maka 

musik itu sendiri seakan memiliki jiwa dan ruh di setiap nadanya. Bahkan, seseorang 

yang bisa menghidupkan musik itu sendiri, orang tersebut akan menganggap musik 

adalah dirinya atau bisa dibilang “musik is my passion”. Sebagai contoh, menurut 

Bondan Prakoso
3
, “passion bagi saya adalah sebuah gejolak dari dalam diri, yang 

mendorong dan menggerakkan jiwa dan raga untuk melakukan sesuatu yang saya 

cintai. Dalam hal ini musik is my passion.”
4
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Setiap musik ataupun lirik yang dikandungnya memiliki tujuan dan maksud 

tertentu dalam penciptaannya. Kemudian dalam perspektif religiusitas, musik 

memberikan peran tersendiri bagi pemeluk agama. Hingga setiap orang pasti 

memiliki satu lagu yang menjadi motivasi khusus dalam hidupnya. Lagu-lagu religi 

pun sekarang sudah banyak diproduksi dan dinikmati dari segala kalangan. 

Penelitian ini bermaksud mencari kebenaran dan makna akan fungsi musik yang 

mampu menjadi sebuah alternatif penyampaian nilai-nilai dakwah dengan balutan 

aliran musik yang sangat membumi, dalam penelitian ini, lagu-lagu Iwan Fals yang 

akan menjadi kajian utama dari peneliti, sebab baik dari lagu dan liriknya Iwan Fals 

selalu memberikan kesan profokatif positif yang selalu menjadi sumber inspiratif bagi 

pendengarnya. 

Dalam teks lagu-lagu Iwan Fals sangat berani menantang, mengkrtitik sesuatu 

hal yang mungkin tidak berani dilakukan oleh musisi lainnya. Sepak terjang Iwan 

Fals tidaklah berjalan mulus, dengan ciri khasnya menciptakan sebuah lagu dengan 

kritik yang tajam.  

Disinilah alasan peneliti mengulas isi teks lagu-lagu Iwan Fals, menganalisis 

nilai-nilai dakwah dalam teks lagu-lagu Iwan Fals. Seperti yang kita ketahui, Iwan 

Fals yang sudah dikenal dengan lagunya yang penuh dengan kritik sosial, fakta 

kehidupan, politik hingga cinta. Peneliti menganalisis teks lagu Iwan Fals untuk 
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mengetahui apakah Iwan Fals tidak sekedar mengkritik sosial, namun juga ada unsur 

dakwah di dalam lagunya. 

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengambil dengan metode analisis 

semiotika, karena model analisis ini, analisis yang cocok untuk menafsirkan suatu 

syair, puisi, majas ataupun kiasan. Teks dalam lagu Iwan Fals, lebih menuju bait-bait 

syair yang belum tentu pendengar mampu memahi isi dari teks lagunya. Tepatnya 

menggunakan semiotika teori C.S. Peirce, Ia mengembangkan filsafat pragmatism 

melalui kajian semiotika. Pemahaman akan struktur semiosis menjadi dasar yang 

tidak dapat ditiadakan bagi penafsir. Maka dari analisis semiotika, menggunakan teori 

Peirce, peneliti menggunakannya yang sangat cocok untuk meneliti, memahami, 

kemudian membuat sebuah syair atau kiasan menjadi tahu tujuannya.  

Karena musik merupakan bahasa universal, maka sungguh tepat bila musik 

menjadikan sebuah media dakwah dalam mempengaruhi masyarakat yang sedang 

dibalut dan dipenuhi kegalauan yang bisa merubah jalan pikiran manusia itu sendiri. 

Peneliti akan mengambil dua lagu Iwan Fals yang menurut peniliti mengandung 

nilai dakwah pada teks yang ditulis. dua lagu tersebut di antaranya : 

1. Bongkar (album : Swami I tahun 1989) 

2. Ibu (album : 1910 tahun 1988) 

Kedua lagu tersebut dijadikan penelitian, karena, lagu tersebut memiliki banyak 

kandungan nilai dakwahnya. Sebenarnya, banyak juga lagu Iwan Fals yang 
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mengandung nilai dakwah. Seperti yang terdapat dalam album Keseimbangan yang 

dirilis pada tahun 2010, ada beberapa lagu yang mengandung nilai dakwah yaitu: 

Suhu, Ya Allah Kami, Aku Menyayangimu, Hutanku, Pohon Untuk Kehidupan, Ayol 

Siram Tanam dan masih ada lagi. Lagu dalam album Kesemibangan ini, lagu yang 

menceritakan kelestarian alam dan juga banyak mengandung nilai dakwah. Alasan 

pneliti tidak mengambil lagu-lagu dalam album Keseimbangan ini, karena, orang-

orang awam yang bukan fans Iwan Fals atau yang disebut Orang Indonesia (OI) tidak 

terlalu kenal dengan lagu-lagu ini. Peneliti pun jarang mendengar lagu yang ada 

dalam album Keseimbangan ini.  

Maka dari itu, peneliti mengambil lagu Bongkar (album Swami I) dan lagu Ibu 

(album 1910). Yang menurut peneliti lagu ini sangat tenar di kalangan umum, 

kemudian selalin temar, album kedua album ini memiliki latar belakang yang 

menarik. Swami I yang pada  tahun 2007, album Swami mendapatkan peringkat # 8 

di dalam daftar "donesia Terbaik" yang diterbitkan dalam majalah Rolling Stone 

Indonesia bulan Desember 2007. Di mana, lagu Bongkar mendapat peringkat #1 

dalam versi majalah Rolling Stone Indonesia. Kemudian juga merupakan album 

kolaborasi bersama grup Swami, lagu Bongkar di rilis bersama lagu Bento yang pada 

saat itu di asosiasikan dengan “Benteng Soeharto”. Kemudian, album lagu Ibu, lagu 

yang menceritakan perjuangan seorang ibu dan kasih sayang yang luar biasa terhadap 

anaknya, album lagu ini yaitu 1910 dengan pengucapan: Sembilan belas-Sepuluh, 

yang berarti 19 Oktober. Album ini mengacu terhadap peristiwa 19 Oktober 1987, 
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yaitu kecelakaan Kereta Api Bintaro terparah dalam sejarah Perkeretaapian Indonesia 

(untuk lebih lengkap, diuraikan pada gambaran umum di Bab IV). Itu alasan peneliti 

mengambil kedua lagu terebut. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah dalam teks lagu Iwan Fals mengandung nilai dakwah? 

2. Bagaimana isi kandungan nilai-nilai dakwah yang ditulis dalam teks lagu-

lagu Iwan Fals? 

3. Apa hubungan ayat-ayat dalam Al-Qur’an dengan teks lagu Iwan Fals? 

4. Apakah dalam teks lagu Iwan Fals yang diteliti memiliki nilai dakwah yang 

kuat? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bahwa dalam lagu-lagu Iwan Fals tidak hanya kritik 

sosial, namun juga mengandung nilai-nilai dakwah di dalamnya. 

b. Memberikan sebuah pemahaman dan pengetahuan isi kandungan nilai-

nilai dakwah dalam teks lagu Iwan Fals. 

c. Untuk mengetahui bahwa dalam teks lagu Iwan Fals berhubungan erat 

dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur’an 

d. Memberikan pengetahuan bahwa yang terdapat dalam teks lagu Iwan Fals 

mengandung nilai-nilai dakwah yang kuat. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  bahan masukan bahwa 

dakwah mampu disampaikan melalui musik yang universal. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendorong pengaplikasian nilai-

nilai dakwah yang disampaikan dalam lagu. 

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN  

Dalam mempermudah pembahasan ini, penulis akan menguraikan sistematika 

pembahasan menjadi empat bab yaitu: 

Bab I, berisi pendahuluan yang meliputi: penegasan judul, latar belakang 

masalah, pembatasan, rumusan masalah, tujuan penelitian. 

Bab II, Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori. Pada bab ini menjelaskan 

tentang tinjauan pustaka terkait untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian 

yang telah ada sebelumnya, lalu membahas kerangka teori yang akan menjawab 

landasan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. 

Bab III, Metode Penelitian. Pada bab 3 ini menjelaskan terkait dengan 

penggunaan metode dalam meneliti yang meliputi jenis penelitian yang digunakan 

oleh peneliti, lalu lokasi, subjek dan objek peneliti yang menjelaskan terkait dengan  
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Bab IV, Gambaran Umum dan Hasil Pembahasan. Pada bab empat berisi 

penjelasan tentang gambaran umum biografi singkat Iwan Fals, hasil dan pembahasan 

hasil analisis kedua teks lagu Iwan Fals.  

Bab V, Penutup. Pada bab 5 ini berisi penutup sebagai akhir dari penelitian 

yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 


