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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Juang Faaid Abdillah  Muqsith (2013), “Studi Analisis Semiotika Komunikasi 

Konsep Manusia Sebagai Khalifah Fil Arld dalam lagu Iwan Fals Pada Album 

“Keseimbangan” 2010”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi Iwan Fals menghadirkan album “keseimbangan” 

dan mampu memberikan pemahaman baru tentang konsep rdh yang dihadirkan 

dalam album “keseimbangan” pada masa kekinian. Adapun hasil dari penelitian 

tersebut, peneliti tersebut menemukan konsep Khalifah Fil Ardh dalam album 

Keseimbangan Iwan Fals yang terdapan delapan lirik lagu. Keseluruhan lirik lagu 

tersebut yang mengandung konsep tersebut, penulis kategorikan kedalam tiga 

kriteria fungsi manusia didunia ini, yaitu : Fungsi Manusia Sebagai Personal 

Yang Fitrah (sadar akan ke-diri-an), Fungsi Manusia Sebagai Makhluk Sosial 

dan Fungsi Manusia Terhadap Alam. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

manusia mensinergikan ketika fungsinya dengan baik maka ia layak sebagai 

pemimpin, sebagai wakil Allah dimuka bumi (Khalifah Fil Ardh).  

Penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut, karena penelitian ini fokus 

lebih kepada nilai-nilai dakwah dalam teks lagu Iwan Fals dibeberapa album 

yang sudah dikeluarkan. Sedangkan penelitian tersebut fokus pada konsep 

Khalifah Fil Ardh dan fokus terhadap album Keseimbangan. 
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2. Bima Agung Sanjaya (203), “Makna Kritik Sosial Dalam Lirik Lagu “Bento” 

Karya Iwan Fals (Analisis Semiotika Roland Barthes)”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui makna kritik sosial yang digambarkan dalam lirik lagu 

“Bento” karya Iwan Fals. Adapun hasil penelitian tersebut Lirik lagu Bento yang 

diciptakan oleh Iwan Fals dan Naniel yang direkam di Condet, April 1989. Bento 

adalah judul lagu yang menggema di penjuru negeri pada tahun 1990-an. 

Penggambaran lirik lagu Bento adalah seseorang pengusaha papan atas. Bento 

disini dikisahkan sebagai seorang yang tampan, berkuasa dan kaya raya. Namun 

Bento ternyata licik, dia memanfaatkan kekuasaannya untuk menumpuk 

kekayaan, menipu dan menerima upeti. Dalam kesehariannya Bento menutupi 

keburukannya dengan selalu bicara soal moral dan keadilan ini merupakan 

makna sesungguhnya dari lirik lagu Bento. Sedangkan makna konotasi dari lirik 

lagu Bento adalah gambaran riil dari kuatnya negara pada waktu Orde Baru. 

Orde baru merupakan suatu rezim yang telah memberikan berbagai catatan 

sejarah panjang dari kekuasaan otoriter yang menghegemoni masyarakat. Lagu 

Bento ini merupakan salah satu lagu yang berisikan kritik-kritik sosial terhadap 

pemerintahan Orde Baru yang terjadi pada akhir 90-an . Orde baru merupakan 

suatu rezim yang telah memberikan berbagai catatan sejarah panjang dari 

kekuasaan otoriter yang menghegemoni masyarakat. Kekuasaan negara yang 

begitu kuat membelenggu sendi-sendi kehidupan setiap warga negara. Kritikan 

tersebut sebagai reaksi terhadap kondisi sosial pada waktu itu, telah menjadi 

inspirasi bagi perubahan sosial dalam masyarakat. 



11 
 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut, karena penelitian ini fokus 

terhadap nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam lirik lagu-lagu Iwan Fals 

yang terdapat dibeberapa album Iwan Fals. Sedangkan penelitian tersebut fokus 

menganalisis makna lirik lagu Bento saja. 

3. Zamal Abdul Nasir (2014) “Analisis Isi Pesan Dakwah Dalam Lagu Abatasa 

Karya Grup Band Wali”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih 

dominan mana dalam lirik lagu Abatasa per baitnya. Adapun hasil penelitian 

tersebut yaitu lagu Abatasa memuat pesan-pesan dakwah yang berdimensi 

akidah, syariah dan akhlak. Pesan akidah direprentasikan dalam bagian reff dan 

song II yang mengekspresikan symbol-simbol keislaman seperti “tuhan”, 

“taqwa”, “syurga”, “mukmin”, dan “haqqul yaqin”. Pesan akidah tersebut 

diartikulasikan dalam jalinan wacana keakidahan yang cukup koheren, sehingga 

idiom-idiom religious yang diungkapkan dalam lagu tersebut memiliki pertautan 

erat antara satu sama lain. Pesan yang paling dominan dalam lagu Abatasa adalah 

pesan akidah. Wacana akidah yang sangat dominan dalam lagu Abatasa ini 

dimaksudkan untuk memperkenalkan, menanamkan dan memperkuat akidah 

umat Islam, khususnya kalangan anak-anak Muslim. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut, karena penelitian ini tidak 

hanya fokus pada satu lagu, tapi pada keseluruhan lirik lagu dan semua lagu. 

Sedangkan penelitian tersebut meneliti dominan mana dalam lirik lagu Abatasa 

yang mengandung pesan dakwah. 
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B. Kerangka Teori   

1. Analisis Semiotika 

a. Pengertian Semiotika 

Kata semiotika diturunkan dari bahasa Inggris : semiotics. Berpangkal pada 

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman 

Umum Pembentukan Istilah (Produksi Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa). Nama lain semiotika adalah  semiology. Keduanya memiliki arti yang 

sama, yaitu sebagai ilmu tentang tanda. Baik semiotika atau semiology berasal 

dari bahasa Yunani : semeion, yang berarti tanda. 

Semiotika adalah ilmu yang mencoba menjawab pertanyaan berikut : Apa 

yang dimaksud dengan X? X dapat berupa apa pun, mulai dari sebuah kata atau 

isyarat hingga kesuluruhan komposisi musik atau film. Jika kita 

mempresentasikan makna (atau makna-makna) yang dikodifikasi X dengan huruf 

Y, maka tugas utama analisis semiotika secara esensial dapat direduksi menjadi 

upaya untuk menentukan sifat relasi X = Y. Sebagai contoh pertama, kita ambil 

makna dari red (mera istilah berbahasa Inggris dari warna. Seperti yang nanti 

terlihat, bukan hanya ada satu jawaban untuk pertanyaan mengenai apa makna 

dari kata red tersebut
1
. Berikut di antaranya

2
 : 

1) Jika ia muncul sebagai sinya lalu lintas, ia berarti “berhenti” bagi siapa 

pun yang melihat tanda tersebut di sebuah perempatan. 

                                                           
1
 Marcel Danesi, Pesan, Tanda, dan Makna Teori Teks Dasar Mengenai Semiotika dan Teori 

Komunikasi (Jalasutra : 2011) Hlm 5 
2
 Ibid 
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2) Jika ia digunakan dalam ekspresi “turning red” (mukanya merah), maka ia 

merupakan bahasa kiasan yang merujuk pada kondisi emosional tanpa harus 

menyebutkannya secara gamblang. 

Beberapa pakar susastra telah mencoba mendefinisikan semiotika yang 

berkaitan dalam bidang keilmuannya. Khusus dalam bidang susastra, A. Teeuw 

(1982 : 18) memberi batasan semiotika adalah tanda sebagai tindak komunikasi. 

Dua tahun berikutnya (1984 : 6) pendapat Teeuw itu lebih disempurnakan dan 

khusus dalam kajian susastra, “semiotika adalah model sastra yang 

mempertanggungjawabkan semua faktor dan aspek hakiki untuk pemahaman 

gejala susastra sebagai alat komunikasi yang khas di dalam masyarakat mana pun 

juga
3
”. 

Dick Hartoko (1984 : 42) memberi batasan semiotika adalah bagaimana karya 

itu ditafsirkan oleh para pengamat dan masyarakat lewat tanda-tanda atau 

lambang-lambang. Sebuah batasan yang di anggap lengkap  adalah batasan yang 

diberikan oleh  Sutadi Wiryaatmadja (1981 : 4) menyatakan bahwa semiotika 

adalah ilmu yang mengkaji kehidupan tanda dalam maknanya yang luas di dalam 

masyarakat, baik yang lugas (literal) maupun yang kias (figuratif), baik yang 

menggunakan bahasa maupun non bahasa
4
.  

                                                           
3
 Ibid. Hlm 3 

4
 Ibid 
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Aart Van Zoest (dalam Sudjiman, 5) mendefinisikan semiotika adalah studi 

tentang tanda dan segala yang berhubungan dengannya : cara berfungsinya, 

hubungannya dengan tanda-tanda lain, pengirimannya, dan penerimaannya oleh 

mereka yang mempergunakannya. Secara khusus semiotika dibagi atas tiga 

bagian utama, yaitu (1) sintaks semiotik, studi tentang tanda yang berpusat pada 

penggolongannya, pada hubungannya dengan tanda-tanda lain, dan pada caranya 

bekerja sama menjalankan fungsinya; (2) semantik semiotik, studi yang 

menonjolkan hubungan tanda-tanda dengan acuannya dan dengan interpretasi 

yang dihasilkannya; dan (3) pragmatik semiotik, studi tentang tanda yang 

mementingkan hubungan antara tanda dengan pengirim dan penerima
5
. 

b. Komponen Dasar Semiotika 

Membicarakan komponen dasar semiotika tidak lepas dari masalah-masalah 

pokok mengenai tanda (sign), lambang (smbol), dan isyarat (nal). Pemahaman 

masalah lambang mencakup pemahaman masalah penanda (signifier; signans; 

signifant) dan pertanda (signified; signatum; signifie). Ketiga masalah di atas 

dimasukkan ke dalam cakupan ilmu semiotika dikarenakan memungkinkan 

terjadinya komunikasi antaran subjek dan objek dalam jalur pemahaman sebagai 

komponen dasar semiotika
6
. 

1) Tanda merupakan bagian dari ilmu semiotika yang menandai sesuatu hal 

atau keadaan untuk menerangkan atau memberitahukan objek kepada 

                                                           
5
 Ibid 

6
 Ibid. hlm 4 
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subjek. Dalam hal ini tanda selalu menunjukkan pada sesuatu hal yang 

nyata, misalnya, benda, kejadian, tulisan, bahasa, tindakan, peristiwa, dan 

bentuk-bentuk tanda lainnya. Sebagai contoh konkret, yaitu adanya petir 

selalu ditandai oleh adanya kilat yang mendahului adanya petir tersebut. 

Tanda-tanda tertentu dapat dilaksanakan oleh makhluk lain yang tidak 

memiliki sifat-sifat kultural, misalnya bunyi-bunyi binatang yang 

menunjuk pada “nama binatang” itu sendiri. Seolah-olah bunyi yang 

ditimbulkan oleh binatang itu tidak mempunyai makna apa-apa, kecuali 

sebagai pertanda dari binatang itu sendiri. Tiruan bunyi seperti “wok wok 

kethekuur” akan menunjuk nama binatang merpati, “koor tetilang” 

menunjuk nama binatang perkutut, “kukuruyuk” akan menunjuk nama 

binatang ayam dan sebagainya. Tanda-tanda tersebut dari dulu sampai 

sekarang tetap saja, tidak berubah dan tanpa kreatif apa pun. Jadi, tanda 

adalah arti yang statis, umum, lugas, dan objektif
7
. 

2) Lambang adalah sesuatu hal atau keadaan yang memimpin pemahaman si 

subjek kepada objek. Hubungan antara subjek dan objek terselip adanya 

pengertian sertaan. Suatu lambang selalu dikaitkan dengan tanda-tanda 

yang sudah diberi sifat-sifat kultural, situasional, dan kondisional. Warna 

merah putih pada bendera kita “Sang Kaka Merah Putih” merupakan 

lambing kebanggaan bangsa Indonesia. Warna merah diberi makna secara 

situasional, kondisional, dan kultural oleh bangsa Indonesia adalah: 

                                                           
7
 Ibid 
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gagah, berani, dan semangat yang berkobar-kobar untuk meraih cita-cita 

luhur bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula pada warna 

putih, secara kondisional, situasional dan kultural diberi makna: suci, 

bersih, mulia, luhur, bakti dan penuh kasih saying. Jadi, lambang adalah 

tanda yang bermakna dinamis, khusus, subjektif, kias, dan majas. Dalam 

karya sastra, baik yang berupa puisi, cerita rekaan maupun drama, 

terdapat berbagai macam lambing, antara lain: lambing warna, lambing 

benda, lambing bunyi, lambing suasana, lambing nada, dan lambing 

visualisasi imajinatif yang ditimbulkan dari tata wajah atau tipografi. 

Peirce berpendapat bahwa lambing merupakan bagian dari tanda. Setiap 

lambing adalah tanda, dan tidak setiap tanda itu dapat sebagai lambang. 

Adakalanya tanda dapat menjadi lambing secara keseluruhan, yaitu dalam 

bahasa. Bahasa sesungguhnya merupakan kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan antara penanda dan petandanya. Penanda adalah yang 

menandai dan sesuatu yang segera terserap atau teramati, mungkin 

terdengar sebagai bunyi atau terbaca sebagai tulisan, misalnya: [cinta], 

tetapi mungkin pula terlihat dalam bentuk penampilan, misalnya: 

wajahnya memerah, nafasnya terengah-engah, gerakannya gemetaran, 

tampangnya menyeramkan, dan sebagainya. Petanda adalah sesuatu yang 

tersimpulkan, tertafsirkan, atau terpahami maknanya dari ungkapan 

bahasa maupun non-bahasa. Hubungan penanda dan petanda terdapat 
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berbagai kemungkinan yang terjadi dalam penggunaan bahasa akan 

menjadi dasar struktur semiosis. Penanda adalah sesuatu yang ada dari 

seseorang bagi sesuatu (yang lain) dalam suatu segi pandangan. Penanda 

itu menggantikan sesuatu bagi seseorang;  seseorang ini adalah penafsir, 

penanda ini kemudian menggantikan sesuatu bagi seseorang dari segi 

pandangan; segi pandangan ini merupakan dasarnya. Jadi, dalam 

komponen dasar semiotika ini akan dikenal adanya empat istilah dasar, 

yaitu penanda, petanda, penafsir, dan dasar
8
. 

3) Isyarat adalah sesuatu hal atau keadaan yang diberikan oleh si subjek 

kepada objek. Dalam keadaan ini si subjek selalu berbuat sesuatu untuk 

memberitahukan kepada si objek yang diberi isyarat pada waktu itu juga. 

Jadi, isyarat selalu bersifat temporal (kewaktuan). Apabila ditangguhkan 

pemakaiannya, isyarat akan berubah menjadi tanda atau perlambang. 

Ketiganya (tanda, lambing, dan isyarat) terdapat nuansa, yakni 

perpbedaan yang sangat kecil mengenai bahasa, warna dan sebagainya
9
 

 

c. Tokoh-Tokoh Dalam Semiotika 

Tokoh-tokoh penting dalam bidang semiotik adalah Ferdinand de Saussure, 

seorang ahli linguistik dari Swiss dan Roland Barthes dikenal dengan “order of 

signification”, mencakup denotasi dan konotasi dari Prancis. 

                                                           
8
 Ibid. Hlm 4-6 

9
 Ibid. Hlm 6 
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Saussure mendefinisikan „semiotika‟ (semiotics) di dalam Course in General 

Linguistics, sebagai ilmu yang mengkaji tentang peran tanda sebagai bagian dari 

kehidupan sosial. Implisit dalam definisi tersebut adalah prinsip bahwa semiotika 

sangat menyadarkan dirinya pada aturan main atau kode sosial yang berlaku di 

dalam masyarakat, sehingga tanda dapat dipahami maknanya secara kolektif.  

Sedangkan semiotika dalam pandangan Roland Barthes pada dasarnya hendak 

mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). 

Memaknai (to signify) dalam hal ini tidak dapat dicampuradukkan dengan 

mengkomunikasikan (to communicate). Memaknai berarti bahwa objek-objek 

tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak 

berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda
10

.   

Ada dua pendekatan penting atas tanda-tanda. Pertama, pendekatan yang 

didasarkan pada pandangan Ferdinand de Saussure (1857-1913) yang 

mengatakan bahwa tanda-tanda disusun dari dua elemen, yaitu aspek citra 

tentang bunyi (semacam kata atau representasi visual) dan sebuah konsep dimana 

citra bunyi disandarkan
11

.  Pendekatan kedua adalah pendekatan tanda yang 

didasarkan pada pandangan seorang Roland Barthes (1915) menelusuri makna 

dengan pendekatan budaya yaitu semiotik makro, dimana Barthes memberikan 

makna pada sebuah tanda berdasarkan kebudayaan yang melatarbelakangi 

munculnya makna tersebut. Dengan demikian makna dalam tataran mitos dapat 

                                                           
10

 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, Cet. 4, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, hal. 13. 
11

 Ibid., hal 31. 
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diungkap sesuai dengan keunggulan semiotik Roland Barthes yang terkenal 

dengan elemen mitosnya.  

Analisis semiotik model Roland Barthes yang fokus perhatiannya tertuju pada 

gagasan tentang signifikasi dua tahap (two order of signification). Signifikasi 

tahap pertama merupakan hubungan antara signifier dan signified di dalam 

sebuah tanda realitas eksternal. Barthes menyebutnya sebagai denotasi, yaitu 

makna paling nyata dari tanda-tanda. Konotasi adalah istilah Barthes untuk 

menyebut signifikasi tahap kedua yang menggambarkan interaksi yang terjadi 

ketika tanda bertemu dengan kenyataan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai 

dari kebudayaan. Konotasi memiliki nilai yang subyektif atau intersubyektif, 

denotasi adalah apa yang digambarkan tanda terhadap subjek, sedang konotasi 

adalah bagaimana menggambarkannya. Pada signifkasi tahap dua yang 

berhubungan dengan isi, tanda bekerja melalui mitos (miyt). Mitos adalah 

semiotika tingkat dua, teori mitos di kembangkan Barthes untuk melakukan 

kritik (membuat dalam “krisis”) atas ideologi budaya massa (atau budaya 

media)
12

. 

d. Teori C. S. Peirce 

Pada dekade pertengahan abad 19 hingga awal abad 20 di Amerika hiduplah 

seorang filsuf yang bernama Charles Sandres Peirce (1839-1914). Ia 

mengembangkan filsafat pragmatism melalui kajian semiotika. Pemahaman akan 

                                                           
12

 Sunardi St, Semiotika Negaiva, Yogyakarta; Kanal, 2007, hal. 40. 
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struktur semiosis menjadi dasar yang tidak dapat ditiadakan bagi penafsir. 

Seorang penafsir adalah yang berkedudukan sebagai peneliti, pengamat, dan 

pengkaji objek yang dipahaminya, seorang penafsir yang jeli dan cermat, segala 

sesuatunya akan dilihat dari tiga jalur logika, yaitu
13

 : 

1) Hubungan penalaran dengan jenis penandanya : 

a. Qualisign : Penanda yang bertalian dengan kualitas. 

b. Sinsign : Penanda yang bertalian dengan kenyataan. 

c. Legisign : Penanda yang bertalian dengan kaidah. 

2) Hubungan kenyataan dengan jenis dasarnya : 

a. Icon  : sesuatu yang melaksanakan fungsi sebagai penanda yang 

serupa dengan bentuk objeknya (terlihat pada gambar atau lukisan) 

b. Index  : sesuatu yang melaksanakan fungsi sebagai penanda 

yang mengisyaratkan petandanya; 

c. Symbol  : sesuatu yang melaksanakan fungsi sebagai penanda 

yang oleh kaidah secara konvensi telah lazim digunakan dalam masyarakat. 

3) Hubungan pikiran dengan jenis petandanya : 

a. Rheme or sheme  : penanda yang bertalian dengan mungkin 

terpahaminya objek petanda bagi penafsir; 

b. Dicent or dicisign or pheme : penanda yang menampilkan informasi 

tentang petandanya; 

                                                           
13

 Ibid. Hlm 10-11 
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c. Argument   : penanda yang petandanya akhir bukan suatu 

benda tetapi kaidah. 

Sebagai contoh sinsign indexical rhematis: [tertawa tiba-tiba]. Tertawa tiba itu 

menandai kenyataan, yaitu kenyataannya tertawa (sinsign). Ekspresi tertawanya 

yang tiba-tiba itu mengisyaratkan sesuatu, mungkin lucu atau berubah pikiran 

(indexical). Atau karena mungkin ia tertawa tiba-tiba itu objek yang didengar 

atau dilihatnya ataupun yang dirasakan dapat terpahamkan (rhematis)
14

. 

Sesuatu tanda dapat dikatakan penuh apabila penandanya teramati dan 

petandanya pun terpahami. Kata teratai dapat dikatakan penuh sebagai tanda 

apabila penandanya sudah tertulis atau terucapkan dan petandanya (makna yang 

diacunya) telah terpahami, yaitu sejenis tumbuhan air yang tumbuh di rawa-rawa. 

Akarnya merambat di tanah atau di air. Daunya bulat lebar dan bunganya 

tersembul dipermukaan air, bunganya ada yang berwarna putih, merah atau 

merah jambu. Menurut teori Peirce (dalam Hawkes, 1978 : 132) setiap tanda 

tentu memiliki dua tataran, yaitu : tataran kebahasaan dan tataran mitis. Tataran 

kebahasaan disebut sebagai primer yang penuh, yaitu tanda yang telah penuh 

dikarenakan penandanya telah mantap acuan maknanya. Petanda pada tataran 

mitis ini sesuatunya harus direbut kembali oleh penafsir karena tataran mitis ini 

                                                           
14

 Ibid. Hlm 11. 
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bukan lagi mengandung arti denoatif, melainkan telah bermakna kias, majas, 

figurative, khusus, subjektif, dan makna-makna sertaan yang lain
15

. 

Ternyata, membaca itu di samping merupakan aktivitas yang dikemudikan 

oleh kaidah-kaidah (tataran kebahasan), juga memerlukan kreativitas dengan 

kaidah yang berubah-ubah (tataran mitis). Membaca adalah rule-governed 

activity dan juga sekaligus rule-hanging creativity. Model primer merupakan 

wilayah denotative (arti lugas, apa adanya seperti dalam kamus) dan model 

sekunder merupakan wilayah konotatif (makna kias, majas, khusus, figuratif dan 

objektif). Penanda-penanda pada wilayah konotatif dibentuk dari tanda-tanda 

yang ada di wilayah denotative. Jadi, petanda pada wilayah konotatif harus 

diketemukan sendiri oleh penafsir secara kreatif dan dinamis
16

. 

2. Tinjauan Tentang Dakwah  

a. Pengertian Dakwah  

Secara Etimologi kata dakwah berasal dari bahasa arab da‟wah yang berarti 

merupakan dasar bentuk mashdar dari kata kerja (fi‟il) da’a yad’u yang artinya 

seruan, ajakan, panggilan, secara terminologis banyak pendapat para ahli dakwah 

tentang definisi dakwah. Dakwah adalah  proses mengajak, mendorong 

(memotivasi) manusia untuk berbuat baik, mengikuti petunjuk yang lurus dan 

                                                           
15

 Ibid. Hlm 13-14. 
16

 Ibid. Hlm 15. 
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benar dari Allah, menyuruh mengerjakan kebajikan, melarang perbuatan yang 

dilarang-Nya, agar bahagia di dunia dan akhirat.
17

 

Secara Terminologi, dakwah adalah menyeru, mengajak manusia untuk 

memahami dan mengamalkan ajaran islam sesuai dengan Al-Qur‟an dan sunnah 

Nabi Muhammad SAW (sabilillah)18. Sebagaimana firman Allah SWT : 

َهْوَن َعِن ٱْلُمنَكِر َوُأو ٱْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  ِئكَ ۟  لَ  ۟  َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى ٱْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِٱْلَمْعُروِف َويَ ن ْ  

“dan hendaklah ada diantara kamu segolongan ummat yang rnenyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari yang munkar, 

merekalah orang-orang yang beruntung19.” 
 

b. Dasar Hukum Dakwah  

Di dalam Al-Quran terdapat perintah yang menyeru kaum muslimin agar 

berdakwah atau mengajak kepada manusia supaya senantiasa di jalan Allah. 

Dalam ayat lain juga terdapat perintah agar sekelompok kaum muslimin bekerja 

berdakwah manusia untuk mau berbuat kebajikan, melakukan amar ma‟ruf dan 

nahi mungkar berupa “kontrol sosial”. Dalam ayat lain lagi ada suruhan kepada 

Nabi Muhammad SAW supaya menyampaikan wahyu yang telah diturunkan 

kepada beliau. 

Dalam Al-Quran dijelaskan:  

                                                           
17

 Saerozi, Ilmu Dakwah, Yogyakarta, penerbit ombak, 2013, hal . 9 
18

 Anhar Anshori, Jurnal SUHUF, Vol.19, No.1, Mei 2007. Hal  37 
19

 Q.S. Ali-Imran/3:104. .Al-Hidayah, Al-Qur‟an dan Terjemahan. Penerbit: Kalim (Kaya Ilmu Kaya 

Hati). 
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ِإنَّ رَبََّك ُهَو أ ۟  ُهْم بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َوَجاِدلْ  ۟  ادُْع ِإَلى  َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة  ْعَلُم  

َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ  ۟  ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه   

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 

baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 

Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk
20

. 

َهْوَن َعِن اْلمُ  َوُأولَ ِئَك  ۟  ْنَكِر َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ  

ََ ُهُم اْلُمْفِلُحون  

 Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung
21

. 

 

c. Unsur – Unsur Dakwah  

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam 

kegiatan dakwah. Menurut Wahyu Ilaihi (2010), unsur-unsur dakwah tersebut 

adalah:
22

 

1) Da‟i  

Pada dasarnya, setiap pribadi Muslim berperan menjadi guru dakwah, artinya 

kita wajib menyampaikan dan mengajak kepada kebaikan, sebagai 

komunikator dakwah yang baik. Siapa saja yang dapat dikenal sebagai dai 

atau komunikator dakwah itu dapat dikelompokan menjadi: 

                                                           
20 Ibid, Q.S  An-Nahl/16:125.  
21

 Ibid, Q.S Ali-Imran/3:105. 
22

 Ilaihi Wahyu, Komunikasi Dakwah, Cet. 2, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, hal. 76. 
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a) Secara umum adalah setiap Muslim atau Muslimah yang mukallaf 

(dewasa) kewajiban dakwah merupakan sesuatu yang sudah menjadi sifat 

yang melekat setiap diri Muslim atau Muslimah sebagai orang Islam, 

sesuai dengan perintah; “Sampaikanlah walau satu ayat” 

b) Secara khusus adalah mereka yang ahli khusus (mutakhasis) dalam bidang 

agama Islam, yang sering kita kenal dengan panggilan ulama. 

 

2) Mad’u (Penerima Dakwah) 

Mad‟u atau penerima dakwah bisa disebut dengan komunikan, penerima 

pesan, khalayak, audience, receiver.  mad‟u adalah elemen yang paling 

penting dalam proses terjadinya komunikasi, kerena dialah yang akan menjadi 

sasaran pesan yang dikirim oleh sumber, karena jika tidak ada komunikan, 

proses komunikasi tidak akan terjadi bahkan tidak ada.  Penerima dalam 

bentuknya dalam komunikasi dakwah bias terdiri dari satu orang atau lebih 

bisa dalam bentuk kelompok, dan massa. 

 

d. Subjek dan Objek Dakwah 

1) Subjek dakwah 

Subjek Dakwah, bisa seorang atau sekelompok orang yang beroganisasi, bisa 

dikaji dari sudut pandang al-Islam. Manusia diciptakan Allah dalam bentuk tubuh 

yang indah dan unik, mempunyai tugas memakmurkan bumi yang telah 

diciptakan-Nya untuk bekalhidup manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup 
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di dunia dan di akhirat. Manusia diciptakan sebagai khalifah (wakil) Allah dan 

harus mengabdi kepada-Nya dengan penuh keikhlasan. Diri manusia terdiri dari 

fisik non fisik, kedua-duanya memerlukan pemeliharaan, memerlukan peranan 

dan fungsi untuk menyempurnakan hidup agar mencapai keseimbangan hidup di 

dunia dan di akhirat. 

Manusia dituntut menjadi hamba yang saleh dan harus 

mempertanggungjawabkan kehidupannya di akhirat nanti. Selain itu, banyak lagi 

konsep-konsep yang berkenaan dengan subjek dakwah yang terdapat di dalam 

Al-Qur‟an dan Hadist yang menyangkut budaya atau akal pikiran, sikap dan 

perilaku manusia serta pernyataan-pernyataan verbal atau non verbal. Pada setiap 

unsur manusia yang menjadi subjek dakwah terdapat permasalahan-

permasalahan yang memerlukan pemecahan.
23

 

 

2) Objek Dakwah  

Objek dakwah adalah manusia, baik seorang atau lebih, yaitu masyarakat. 

Pemahaman mengenai masyarakat itu bisa beragam, tergantung dari cara 

mandangnya. Dipandang dari bidang sosiologi, masyarakat itu mempunyai 

struktur dan mengalami perubahan-perubahan. Di dalam masyarakat terjadi 

interaksi antara satu orang dengan yang orang lain, antara satu kelompok dengan 

kelompok yang lain, individu dengan kelompok. Di dalam masyarakat terdapat 

                                                           
23

 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, Cet. 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 

hal. 33 
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kelompok-kelompok, lapisan-lapisan, lembaga-lembaga, nilai-nilai, norma-

norma, kekuasaan, proses perubahan. Itulah pandangan sosiologi terhadap 

masyarakat. Pandangan psikologi lain lagi, demikian pula pandangan dari bidang 

antropologi, sejarah, ekonomi, agama, dan sebagainya.  

Penelitian objek dakwah adalah berangkat dari permasalahan yang terdapat 

dalam masyarakat itu, baik masyarakat yang telah memperoleh dakwah 

Islamiyah maupun masyarakat yang belum memperoleh dakwah Islamiyah.
24

 

 

e. Tujuan Dakwah 

Pada dasarnya tujuan dakwah sifatnya bertahap, dan sangat beragam, ini 

terkait dengan hetroginitas objek dakwah, dan perbedaan-perbedaan problematic 

yang dihadapi oleh objek dakwah, sebagai contoh ; Bagi objek dakwah yang 

beragama Islam, tetapi belum memahami ajaran Islam tentang ibadah shalat, 

maka tujuan dakwak tentu agar mad’u mengetahui shalat dan tata cara 

pelaksanaannya, bagi mad’u yang sudah bisa sholat, tetapi belum mau 

melaksanakan shalat, sudah tentu tujuan dakwah, agar mad’u termotivasi untuk 

melaksanakan ibadah shalat. Dengan demikian tujuan dakwah paling tidak dapat 

dibagi menjadi dua garis besar sebagai berikut
25

 : 
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 Ibid., hal. 35-36. 
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 Anhar Anshori, Jurnal SUHUF, Vol.19, No.1, Mei 2007. Hal 43 
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Tujuan umum: agar manusia memahami ajaran Islam, dan melaksanakan 

perintah Allah sebagaimana yang diperintahkan. dan menjauhi larangan Allah Swt 

sebagai mana yang dilarang oleh Allah Swt
26

. 

Tujuan Khusus : 

1) Agar orang kafir menjadi masuk Islam. 

2) Agar orang Islam dapat memahami sumber-sumber, dan pokok-pokok ajaran 

Islam. 

3) Agar orang Islam bisa bertuhan, beribadah, berakhlaq, dan bisa bermu‟amalah 

sesuai dengan al-Qur‟an, dan Sunnah Nabi Muhammad SAW
27

. 

f. Materi/Isi Pesan Dakwah 

Materi dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri, sebab semua ajaran Islam dapat 

dijadikan pesan dakwah. Dalam buku Ilmu Dakwah secara umum materi dakwah 

dapat diklasifikasi menjadi masalah pokok, yaitu:  

1) Pesan Akidah  

a) Iman kepada Allah Swt, artinya manusia harus mengaktualisasikan 

sifat-sifat terpuji tentunya sesuai dengan batasan-batasan kemampuan 

manusia.  

b) Iman kepada Malaikat-Nya, artinya manusia harus memiliki sifat-sifat 

disiplin dan taat kepada kewajibannya, karena sifat-sifat ini menjadi 

esensi sifat malaikat. 

                                                           
26
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c) Iman kepada Kitab-kitab-Nya, artinya manusia harus menjauhi 

perbuatan yang diharamkan dan selalu melaksanakan perbuatan yang 

dihalalkan oleh Al-Qur‟an. 

d) Iman kepada Rasul-rasul-Nya, artinya harus mengembangkan pribadi 

untuk mencontoh sunnah Nabi, seperti sifat siddiq, amanah, fatonah, 

dan tabligh. 

e) Iman kepada Hari Akhir, artinya menumbuhkan dalam pribadi sifat 

menjauhi kemaksiatan. 

f) Iman kepada Qadha-Qadhar, untuk menyeimbangkan aspek lahir batin 

alam melakukan karya manusia di dunia dan untuk kepentingan 

akhirat. 

2) Pesan Syariah/Ibadah 

a) Ibadah: thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji. 

b) Hukum atau syariah sering disebut sebagi cermin peradaban dalam 

pengertian bahwa ketika ia tumbuh matang dan sempurna, maka 

peradaban mencerminkan dirinya dalam hukum-hukumnya. 

Pelaksanaan syariah merupakan sumber yang melahirkan peradaban 

Islam, yang melestarikan dan melindungi dalam sejarah.  

Abu A‟la Al-Mududi menyatakan bahwa ibadah dari kata „Abd yang artinya 

pelayan dan budak. Jadi hakikat ibadah adalah penghambaan dan perbudakan, 

sedangkan secara teminologinya adalah usaha mengikuti hukum-hukum dan 

aturan-aturan Allah dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan perintah-
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Nya, mulai akil balig sampai meninggal dunia. Indikasi ibadah adalah kesetiaan, 

kepatuhan, dan penghormatan serta penghargaan kepada Allah SWT. 

Ibadah tidak hanya sebatas pada menjalankan rukun Islam, tetapi ibadah juga 

berlaku pada semua aktivitas duniawi yang didasari rasa ikhlas. Oleh karena itu 

ibadah terdapat dua klasifikasi yaitu, ibadah khusus (khas) da umum („amm). 

Ibadah dalam arti khusus adalah ibadah yang berkaitan dengan arkan al-islam, 

seperti syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah dalam arti 

umum adalah segala aktivitas yang titik tolaknya ikhlas yang ditunjukkan untuk 

mencapai ridho Allah berupa amal saleh.
28

 

3) Pesan Akhlak 

a) Akhlak terhadap Allah Swt. 

b) Akhlak terhadap makhluk yang meliputi: 

(1) Akhlak terhadap manusia: diri sendiri, tetangga, masyarakat 

lainnya. 

(2) Akhlak terhadap bukan manusia: flora, fauna, dan sebagainya.
29

 

Akhlak dalam Islam bukanlah norma sejati. Dengan etika yang terlepas dari 

kebaikan norma sejati. Dengan demikian, yang menjadi materi akhlak dalam 

Islam adalah mengenai sifat dan criteria perbuatan manusia serta berbagi 

kewajiban yang harus dipenuhi. Karena semua manusia harus 
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 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, Cet. 2, Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2013, hal. 102. 
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mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, maka islam mengajarkan kriteria 

perbuatan dan kewajiban yang mendatangkan kebahagiaan, bukan siksaan.
30

  

g. Metode Dakwah 

Metode berasal dari dua kata yaitu “meta” (melalui) dan “hodos” (jalan, cara). 

Dengan demikan kita dapat artikan metode adalah cara atau jalan yang harus 

dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sumber yang lain menyebutkan bahwa 

metode berasal dari bahasa jerman methodica, artinya ajaran tentang metode. 

Dalam bahasa Yunani metode berasal dari kata methodos artinya jalan yang 

dalam bahasa Arab disebut thariq. Metode berarti cara yang telah diatur dan 

melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud
31

. 

Sedangkan arti dakwah menurut pandangan beberapa pakar atau ilmuwan 

adalah sebagai berikut
32

 : 

1) Pendapat Bakhial Ali Mahfudz, dakwah adalah satu proses menghidupkan 

peraturan-peraturan Islam dengan maksud memindahkan umat dari satu 

keadaan kepada keadaan lain. 

2) Pendapat Syeh Ali Mahfudz, dakwah adalah mengajak manusia untuk 

mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat 

baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar mereka mendapat 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

                                                           
30

 Munir, Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 29.  
31
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Dari pendapat di atas dapat diambil pengertian bahwa , metode dakwah adalah 

cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang da‟i (komunikator) kepada mad’u 

untuk mencapai tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. 

Ada tiga metode dalam dakwah Islam, Metode hikmah, metode mau’izah 

khasanah, metode mujadalah billati hia ahsan, banyak penafsiran para Ulama‟ 

terhadap tiga prinsip metode tersebut antara lain
33

 : 

1) Metode hikmah menurut Syeh Mustafa Al-Maroghi dalam tafsirnya 

mengatakan bahwa hikmah yaitu; Perkataan yang jelas dan tegas disertai 

dengan dalil yang dapat mempertegas kebenaran, dan dapat menghilangkan 

keragu-raguan. 

2) Metode mau‟izah khasanah menurut Ibnu Syayyidiqi adalah memberi ingat 

kepada orang lain dengan fahala dan siksa yang dapat menaklukkan hati. 

3) Metode mujadalah dengan sebaik-baiknya menurut Imam Ghazali dalam 

kitabnya Ihya’ Ulumuddin menegaskan agar orang-orang yang melakukan 

tukar fikiran itu tidak beranggapan bahwa yang satu sebagai lawan bagi yang 

lainnya, tetapi mereka harus menganggap bahwa para peserta mujadalah atau 

diskusi itu sebagai kawan yang saling tolong menolong dalam mencapai 

kebenaran. Demikianlah antara lain pendapat sebagaian Mufassirin tentang 

tiga prinsip metode tersebut. 

 

 

                                                           
33

 Anhar Anshori, Jurnal SUHUF, Vol.19, No.1, Mei 2007. Hal 44-45 
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h. Media Dakwah 

Adapun yang dimaksud dengan media (wasilah) dakwah yaitu alat yang 

digunakan dalam proses menyampaikan materi dakwah (ajaran Islam) kepada 

pendengar dengan banyaknya media yang ada seperti sekarang ini, maka da‟i 

harus memilih media yang paling efektif untuk mencapai tujuan dakwah, agar 

dakwah yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan tidak salah 

dengar oleh mad‟u. Hamzah Ya‟qub membagi media dakwah itu menjadi lima:  

1) Lisan, inilah media dakwah yang paling sedrhana yang menggunakan lidah 

dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, 

penyuluhan, dan sebagainya. Dengan menyampaikan dakwah melalaui 

pesan, merupakan media yang bersuara, bisa secara langsung ataupun tidak 

langsung. 

2) Tulisan, buku majalah, surat kabar, spanduk, brosur-brosur, aplikasi-aplikasi 

media sosial hingga website. Sekarang ini sangat banyak media yang bisa 

ditulis, yang mampu dibaca oleh seluruh kalangan, sehingga cenderung lebih 

banyak pengaruhnya. 

3) Lukisan, gambar, karikatur, dan sebagainya. 

4) Audio visual yaitu media dakwah dengan indera pendengaran dan 

penglihatan, ada gambar dan warna. Seperti televisi, video dan lain-lain. 
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5) Akhlak, yaitu perbuatan-perbuatan dalam aksi nyata yang mencegah sesuatu 

perbuatan yang jelek, perbuatan keji dan munkar. Bentuk aksi nyata yang 

baik yang mengajak kepada jalan yang lurus dari Allah
34

. 

 

3. Islam dan Kesenian (M. Quraish Shihab) 

Diriwayatkan bahwa Umar Ibnul Khattab – khalifah kedua pernah berkata 

“ummat Islam meninggalkan dua pertiga dari transaksi ekonomi karena khawatir 

terjerumus dalam haram (riba) “ucapan ini benar adanya, dan agaknya ia juga 

benar jika kalimat transaksi ekonomi, diganti dengan kesenian”. Boleh jadi 

problem yang paling menonjol, dalam hubungan seni budaya dan Islam35. 

Islam melalui sumber utamanya al-Qur‟an, sangat menghargai seni. Bukankah 

seni, atau kesenian tidak lain kecuali ekspresi ruh dan budaya manusia yang 

mengandung dan mengungkapkan keindahan36. 

4. Al-Qur’an dan Seni 

Kitab suci Al-Qur‟an dalam menurut dan menuntut manusia mengenal Allah 

SWT mengajak untuk memandang keseluruh jagad raya yang diciptakan-Nya 

dengan serasi dan amat indah37. 

“tidakkah mereka melihat ke langit bagaimana kami meninggikan dan 

menghiasinya38 ?”  
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“gunung-gunung dengan ketegarannya, malam ketika hening, matahari saat 

naik sepenggalan, bahkan pemandangan ternak ketika dibawa pulang ke kandang 

dan ketika dilepas ke tempat penggembalaan, dinyatakannya sebagai lakum 

Fihaa Jamaal (merupakan pandangan yang sangat indah untuk kamu)39.  

Ayat yang terakhir ini melepaskan kendali manusia yang memandangnya 

untuk menikmati dan melukiskan keindahan itu, sesuai dengan subjektivitas 

perasaannya. Begitu lebih kurang uraian para mufassir, ketika menganalisis 

redaksi ayat tersebut. Ini berarti bahwa seni dapat dicetuskan oleh perorangan 

sesuai kecenderungannya atau kelompok masyarakat sesuai budayanya, tanpa 

diberi batasan ketat kecuali yang  digariskan-Nya pada awal uraian ayat ini 

“Maha suci Allah dari segala kekurangan”40. 

Mengabaikan sisi-sisi keindahan yang terdapat di alam raya ini, berarti 

mengabaikan salah satu sisi dari bukti keesan Allah SWT, dan dengan demikian 

mengekspresikannya dapat merupakan upaya membuktikan kebesaran-Nya41. 

Islam adalah agama fitrah. Segala yang bertentangan dengan fitrah ditolaknya 

dan mendukung kesuciannya ditopangnya. Seni adalah fitrah; kemampuan 

berseni merupakan salah satu perbedaan manusia dengan makhluk lain. Jika 

demikian, islam pasti mendukung kesenian selama penampilan lahir dan 

mendukung fitrah manusia yang suci itu, dank arena itu pula Islam bertemu 

                                                                                                                                                                      
38
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dengan seni dalam jiwa manusia, sebagaimana seni ditemukan oleh jiwa manusia 

di dalam Islam42. 

5. Pembatasan Terhadap Seni 

 Kalau memang seperti itu pandangan Islam terhadap kesenian, maka mengapa 

warna seni Islam tidak tampak jelas pada masa Nabi Muhammad SAW dan 

sahabatnya?43 

 Boleh jadi sebabnya, pada masa Rasulullah SAW dan sahabat adalah karena 

seniman baru berhasil dalam karyanya jika ia dapat berinteraksi dengan gagasan, 

menghayatinya secera sempurna sehingga menyatu dengan jiwanya, lalu 

mencetuskan dalam bentuk karya seni. Pada masa Nabi dan sahabat, proses 

penghayatan nilai-nilai Islami baru dimulai, bahkan sebagian mereka baru dalam 

tahap upaya “membersihkan” gagasan-gagasan Jahiliah44. 

Atas dasar inilah kita harus memahami larangan-larangan yang ada. Seperti 

yang dikemukakan diatas apresisasi Al-Qur‟an terhadap seni sedemikian besar. 

Coba kita lihat salah satu yang selama ini dinilai terlarang. Seni pahat, atau 

pembuatan pembuatan patung makhluk hidup45. 

 Al-Qur‟an secara tegas dan dengan bahasa yang sangat jelas berbicara tentang 

patung : 
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a. Dalam Q.S. Anbiya‟ (21) : 51-58 diuraikan tentang patung-patung yang 

disembah oleh ayah Nabi Ibrahim dan kaumnya. Sikap Al-Qur;an bukan 

sekedar menolaknya, tetapi merestui penghancuran. 

b. Dalam Q.S. Ali-Imran (3) : 48-49 dan Al-Ma‟idah (5) : 110 yang menguraikan 

mukjizat Nabi Isa A.S antara lain “menciptakan patung berbentuk burung dari 

tanah liat dan setelah ditiupnya, kreasinya itu menjadi burung yang 

sebenarnya atas izin Allah46. 

 Islam mengharamkan patung dalam rumah tangga Islam. Adanya patung 

dalam rumah menyebabkan malaikat akan jauh dari rumah itu. Rasulullah SAW 

bersabda : “sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya 

ada patung” (HR. Bukhari Muslim). Para ulama mengatakan bahwa malaikat 

tidak mau masuk rumah yang ada patungnya karena pemiliknya itu menyerupai 

orang kafir yang biasa meletakkan patung dalam rumah-rumah mereka untu 

diagungkan. Oleh karena itu, malaikat-malaikat tidak suka dan mereka tidak mau 

masuk, bahkan menjauh dari rumah tersebut47. 

6. Pandangan-Pandangan Islam Tentang Musik Masa Kini 

 Bagaimanakah pandagan Islam tentang kesenian? H. Abdullah bin Nuh dalam 

Musyawarah Seniman Budayawan Islam (Jakarta, 1961) menyampaikan 

prasarannya yang berjudul “Kebudayaan dan Kesenian menurut Hukum Islam”. 
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 DR. Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam. (PT. Bina Ilmu Surabaya : 2010). Hlm 134 
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Disitu ia memaparkan beberapa pendapat dari orang-orang yang berwenang dan 

berkewibawaan dalam Islam membenarkan kesenian, di antaranya48 : 

a. Mahmud Syaltut, Syaikhil Azhar berfatwa, bahwa ia cenderung kepada 

pendapat, bahwa tidak ada alasan berdasarkan Al-Qur‟an Hadist atau Qiyas 

yang mengharamkan suara merdu berirama (seni suara) beserta alat apa saja 

(seni musik)49. 

b. Al-Nabulsi (ulama abad XI H) berfatwa bahwa hadist-hadist yang dianggap 

alasan untuk mengharamkan musik adalah menunjukkan haramnya itu ialah 

kalau berhubungan dengan perbuatan-perbuatan haram : minum alcohol, 

berzina, dsb50. 

c. Pada Abdullah bin Zubair (sahabat Nabi) ada beberapa jariah yang pandai 

bermain51 gambus52. 

d. Islam memang ada menghukum kesenian tertentu bersifat haram, apabila : 

1)  Seni suara dan seni musik terikat pada al malahi (apa-apa yang membuat 

orang lupa akan Allah, al-khamr (minuman beralkohol) dan al-qainat 

(penyanyi cabul). 

2)  Seni rupa (gambar, patung) yang ada hubungannya dengan jiwa 

kemusyrikan dan penyembah berhala53. 
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 Di antara hiburan yang dapat menghibur jiwa dan menenangkan hati serta 

mengenakkan telinga ialah nyanyian. Hal ini dibolehkan oleh Islam selama tidak 

dicampuri omong kotor, cabul dan kiranya dapat mengarah pada perbuatan dosa. 

Tidak salah pula kalau disertai dengan musik yang tidak membangkitkan hawa 

nafsu. Bahkan disunatkan dalam situasi gembira, guna melahirkan perasaan riang 

dan menghibur hati, seperti pada hari raya, perkawinan, kedatangan orang yang 

sudah lama tidak dating, saat walimah (perjamuan), akikah dan waktu lahirnya 

seorang bayi54. 

 

 Dalam hadist diterangkan : 

dari Aisyah r.a. bahwa ketika dia mengantar pngantin perempuan ke tempat 

laki-laki Anshar (pada malam menjelang), Nabi bertanya : hai Aisyah! Apakah 

mereka ini disertai hiburan? Sebab orang-orang Anshar gemar sekali terhadap 

hiburan55. (H.R. Bukhari) 

 

dan dari Aisyah r.a. sesungguhnya Abubakar pernah masuk kepadanya, 

sedangkan di sampingnya ada dua gadis (hamba sahaya) yang sedang menyanyi 

dan memukul gendang pada hari Mina (Idul Adha), sedangan Nabi SAW 

menutup wajahnya dengan pakaiannya, maka diusirlah dua gadis itu oleh 

Abubakar. Lantas, Nabi membuka wajahnya dan berkata kepada Abubakar: 

biarkanlah mereka itu hai Abubakar, sebab hari ini adalah hari raya (hari 

bersenang-senang)56. 
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7. Musik Islami 

 Di Indonesia, banyak ragam musik islami, baik dilihat dari bentuk maupun 

isinya. Oleh karena itu, musik adalah organisme yang hidup, maka sudah 

sewajarnyalah bahwa musik Islami adalah musik yang bertemakan ke-Islam-an, 

yang tidak hanya mempunyai struktur musik bersistim nada dan berwarna musik 

ke-Arab-Arab-an, tetapi lebih dari pada itu yaitu mengandung suatu isi dan nilai-

nilai Islam. Lirik dan syairnya mengandung ajaran-ajaran Islam, petuah, nasehat 

maupun ajakan untuk bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengikuti 

perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya57. 

 Sebagai akibat dari perkembangan teknologi modern, khususnya 

elektronika, maka sangatlah besar pengaruhnya dalam perkembangan musik pada 

umumnya. Demikian pula pada musik Islami, unsur-unsur kemajuan teknologi 

yang diterapkan pada instrument musik, telah membawanya dalam suatu 

pengembangan warna suaranya. Kini suara rebana dan gambus dapat diputar 

melalui alat musik bernama Synthesizer, atau bahkan di copy dengan karakter 

yang hampir sempurna oleh alat musik yang disebut “Digital Sampling 

Keyboard”58. 

 Telah banyak pertemuan budaya Islam dengan budaya lainnya di 

Indonesia. Para wali berdakwah, menyebarkan ajaran Islam di Jawa dengan 
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 Abay D. Subarna, dkk. Islam & Kesenian. (Majelis Kebudayaan Muhammadiyah, UAD, Lembaga 

Litbang PP Muhammadiyah : 1995) Hlm 58-59 
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menggunakan gamelan sebagai medianya. Lantas sekarang kita lihat adanya 

pergelaran kasidah yang sengaja memasukkan unsur musik yang berbau jazz dan 

rock. Sebetulnya banyak hal-hal yang membahayakan dalam proses pertemuan 

budaya ini. Bahaya di sini menyangkut masalah keaslian dan kesejatian dari 

budaya itu sendiri. Bahaya itu sendiri pernah diperdebatkan dan sudah tentu 

menghasilkan pro-kontra di kalangan para ahli59. 

 Dalam hiruk pikuk pertentangan ini, sudah selayaknya kita menanggapi 

secara bijaksana, dengan berpijak pada hukum-hukum Islam. Hal ini erat 

kaitannya pula dengan “pemdidikan” yang sangat besar pengaruhnya pada laju 

perkembangan kebudayaan Islam. Pendidikan musik ini dengan sendirinya 

sangat berpengaruh dalam kehidupan musik-musik Islami, yang sekarang ini 

pada umunya lebih condong di-pop-kan, sadar atau tidak. Akibatnya banyak 

musik yang maksudnya ditampilkan sebagai musik Islami, tetapi bila seandainya 

syair atau lirik dihilangkan, yang terdengar adalah musik yang tidak berbeda 

dengan musik dangdut yang ber-image erotisme60. 

 Tidak bisa disangkal lagi, bahwa musik merupakan media dakwah yang 

cukup potensial. Selain kasidah, musik pop dan musik dangdut telah sering 

dipergunakan, atau juga gabungan dari keduanya. Dalam Islam ciptaan dalam 

kesenian berpangkal dari taqwa dan bergerak pada satu tujuan. Tujuan itu 

mungkin si seniman itu sendiri (pribadi) atau keindahan itu sendiri, mungkin juga 
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orang lain (masyarakat). Laku perbuatan taqwa ialah karena Tuhan, efeknya diri 

sendiri dan masyarakat61. 

8. Musik dan Lagu 

a. Pengertian Musik  

Ada banyak definisi musik yang dapat dijabarkan : 

Musik sebagai bunyi-bunyian yang teralun dengan harmoni nada tertentu 

sesungguhnya memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Bahkan 

musik merupakan salah satu bahasa manusia di mana-mana dan dalam suasana 

apapun juga. Kegembiraan atau kebahagiaan sering di nyatakan dengan musik, 

begitu juga kesedihan diwujudkan dalam musik, malahan juga komunikasi 

dengan Tuhan. Paling tidak dengan irama dan nada-nada yang mengalun mampu 

menyentuh perasaan. Musik menumbuhkan perasaan indah perasaan indah 

melalui pengalaman yang dapat diperoleh dari menghayati musik62.  

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia musik merupakan ilmu atau 

menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal 

untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan 

kesinambungan.  
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Selain itu musik juga dapat diartikan sebagai nada atau suara yang disusun 

sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama 

yang menggunakan alat-alat yang dapat  menghasilkan bunyi-bunyi tersebut63. 

Musik didefinisikan sebagai suara dan diam yang terorganisir melalui waktu 

yang mengalir (dalam ruang). Kemudian musik juga merupakan bentuk perilaku 

manusia yang unik dan memiliki pengaruh yang kuat64. Dapat disimpulkan dari 

beragai definisi musik di atas, musik merupakan sebuah nada atau suara yang 

telah tersusun atau terorganisir dalam bentuk irama dan audio dalam susunan 

lirik-lirik/kata-kata yang diperoleh dari pikiran, gagasan dan ide-ide dalam otak 

manusia yang pada akhirnya menjadi sebuah kesatuan dan kesinambungan. 

b. Pengertian Lagu  

Pengertian musik dan lagu seringkali kita bedakan, menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Lagu merupakan ragam suara yang berirama (dalam bercakap-

cakap, bernyanyi, membaca, dan lain-lain), atau nyanyian. Dari pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian musik lebih luas dari pada 

pengertian lagu. Namun walau berbeda dalam pengertian, musik dan lagu 

berkaitan erat satu sama lain. Pesan dalam lagu biasanya diekspresikan melalui 

lirik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lirik berarti karya sastra (puisi) 

yang berisi curahan rasa pribadi, atau juga susunan kata sebuah nyanyian. 
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