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 BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis. Maka peneliti telah 

menyelasaikan seluruh masalah yang ada dalam penelitian: 

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

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah peneliti analisis, lagu 

Iwan Fals yaitu yang berjudul “Bongkar” dalam album “Swami I” yang 

dirilis tahun 1989 dan yang berjudul “Ibu” dalam album “1910” yang 

dirilis tahun 1988 banyak sekali mengandung nilai dakwah. Namun kedua 

lagu memiliki perbedaan dalam menyampaikan nilai dakwahnya.  

Dalam lagu “Bongkar”, dakwah yang disampaikan melalui pesan dan 

kritik terhadap pemerintah. Dalam lagu ini banyak menyampaikan nilai 

dakwah, dalam lagu ini secara keseluruhan menyampaikan nilai dakwah 

tentang melakukan tindakan keadilan yang telah difirmankan Allah dalam 

surat An-Nisa’ ayat 58, namun tidak hanya keadilan. Ada banyak 

disampaikan. Untuk lebih lengkap bisa dibaca pada bagian rumusan 

masalah yang kedua. 

Dalam lagu “Ibu”, dakwah yang disampaikan yaitu menggambarkan 

kisah seorang ibu yang berjuang dan besarnya kasih sayang kepada 

anaknya. Dalam lagu ini, peneliti tidak hanya mengambil nilai dakwah 
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tentang menghormati dan menyayangi ibu saja, namun peneliti juga 

menganalisis tentang nilai dakwah menghormati orang tua yang telah 

difirmankan dalam surat Al-Isra ayat 23, menghadapi cobaan dan masih 

banyak lagi. Untuk lebih lengkap kandungan dakwah dalam lagu ini bisa 

dibaca pada bagian rumusan masalah yang kedua. 

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

lagu-lagu Iwan Fals? 

Untuk yang pertama, yaitu lagu “Bongkar” isi kandungan nilai 

dakwahnya yaitu: 

a. Keadilan 

Keadilan yang telah diperintahkan dalam surat An-Nisa ayat 58 

mengandung isi nilai dakwah : 

1) Taat kepada Rasul dan Ulil Amri dalam ayat ini bersifat mutlak, 

selama Ulil Amri tidak memerintahkan kepada yang dilarang oleh 

Allah swt. 

2) Rasul memiliki dua kedudukan. Pertama, menjelaskan hukum-hukum 

Tuhan dan menunaikan risalahNya. Kedua, mengelola 

urusan masyarakat dan menjelaskan peraturan-peraturan 

pemerintahan berdasarkan kebutuhan. 

3) Jalan yang terbaik menyelesaikan perselisihan mazhab Islam adalah 

merujuk kepada al-Quran dan  Sunnah Rasul yang diterima oleh 

semua orang. 
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4)  Masyarakat haruslah menerima pemerintahan Islam dan mendukung 

para pimpinan yang adil. 

b. Jabatan 

Jabatan yang telah diperintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 72 

mengandung isi nilai dakwah : 

1) Sesungguhnya amanah adalah memiliki nilai yang sangat besar di 

dalam agama Allah ini. oleh karena itu ada perintah untuk 

mewujudkan dan memperhatikannya 

2) Betapa pentingnya posisi dan kedudukan amanah, bila amanah di 

laksanakan dengan sesuai yang diperintahkan 

3) Bagi manusia yang melalaikan amanah akan mendapat adzab dari-

Nya 

4) Sebaiknya amanah diserahkan kepada ahlinya 

c. Penindasan 

Penindasan telah diceritakan dalam surat Al-Anfal ayat 26 bagaimana 

Allah menolong kaum Muhajirin dari kaum yang sangat tertindas pada 

saat itu. Kandungan dalam surat tersebut yaitu: 

1) Allah tidak pernah membiarkan hamba-Nya tertindas dan menderita. 

Walaupun umat tersebut sangat sesat, karena hidayah-Nya yang 

sangat luas. 

2) Berpegang teguh di Jalan yang lurus, kita tidak boleh gentar dan takut 

dengan sedikitnya personil dan minimnya fasilitas yang kita miliki. 
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Hendaknya kita jangan menyimpang dari jalan lurus tersebut, karena 

Allah Swt akan memberikan balasan. 

3) Namun kalian jangan melupakan segala kesulitan dan problema masa 

lalu hingga sampai waktu kalian mendapatkan kemudahan dan 

kesenangan, sehingga kalian akan bertemia kasih. 

d. Kesabaran 

Kesabaran telah difirmankan dalam surat Asy-Syura ayat 43, dalam surat 

ini terdapat kandungan nilai dakwah sebagai berikut : 

1) Sifat memaafkan dan sabar merupakan sikap yang disyukuri dan 

perbuatan yang terpuji, pelakunya akan mendapat pahala yang 

melimpah. 

2) Walaupun kita sedang ditimpa masalah, baik itu berat atau ringan. 

Dianjurkan untuk selalu bersabar. 

e. Kesewenang-wenangan 

Kesewenangan ini telah diceritakan dalam surat Al-Qasas ayat 4 yang 

menceritakan tentang Fir’aun. Adapun kandungan dakwah di dalamnya 

yaitu: 

1) Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kesewenangan di 

muka bumi dan akan mengadzabnya dengan pedih. 

2) Kisah Fir’aun menjadikan contoh bahwa perbuatan dzalim sangat 

tidak disukai Allah.  
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3) Takdir Allah tidak akan pernah bisa dicegah terjadinya, seperti kisah 

Nabi Musa a.s. yang terlahir dari kaum Bani Israil walaupun Fir’aun 

berusaha membunuh anak laki-laki yang baru lahir. 

f. Keserakahan 

Keserakahan ini telah difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 188, 

adapun kandungan dakwah di dalamnya yaitu: 

1) Allah mengingatkan ummat beriman agar selalu memelihara diri dari 

memakan, mengambil atau merampas harta benda milik sesama 

dengan cara bathil. 

2) Allah melarang kita berbuat korupsi atau memakan harta yang bukan 

menjadi hak kita. 

3) Larangan ada suap menyuap dalam suatu masalah yang ada di 

persidangan antara hakim, terdakwa dan pendakwa. 

g. Saling Menghargai 

Saling menghargai telah difirmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 11, 

adapun kandungan dakwah di dalamnya yaitu: 

1) Allah melarang kita berbuat tidak menghargai, tidak menghormati 

antar sesama manusia. 

2) Allah memerintahkan kita untuk saling menghargai baik dari 

agamanya, harta, pendidikan, kedudukan. 

3) Allah melarang kita untuk mengolok-olok orang lain dan memanggil 

gelar-gelar yang menyakitkan hati. 
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Kemudian yang kedua adalah kandungan dakwah dalam lagu “Ibu”, adapun 

nilai dakwah yang terkandung yaitu: 

a. Kerja Keras 

Tentang kerja keras telah difirmankan dalam surat At-Taubah ayat 105, 

adapun kandungan dakwah di dalamnya yaitu: 

1) Allah SWT memerintahkan kepada rasul-Nya (Nabi Muhammad 

SAW) agar beliau mengatakan kepada kaum muslimin yg mau 

bertobat dan membersihkan diri dari dosa² dg cara bersedekah dan 

mengeluarkan zakat, serta agar mereka melakukan amal² saleh 

sebanyak mungkin. 

2) Memerintahkan kepada rasul-Nya agar menyampaikan kepada mereka 

bahwa apabila mereka telah melakukan amal² saleh tersebut, maka 

Allah dan rasul-Nya serta orang² mukmin lainnya akan melihat dan 

menilai amal tersebut. 

3) Mereka akan di kembalikannya ke alam akhirat, akan diberikannya 

kepada mereka ganjaran atas amal yg telah mereka perbuat selama 

hidup di dunia. 

4) peringatan keras terhadap orang yg menyalahi perintah agama bahwa 

amal mereka itu pun nantinya akan di perlihatkan pula kepada rasul 

dan kaum muslimin lainnya kelah di hari kiamat. 
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b. Menghadapi Cobaan 

Tentang menghadapi cobaan telah difirmankan dalam surat Al-Baqarah 

ayat 155, adapun kandungan dakwah yaitu: 

1) Allah akan memberi ujian dan cobaan kepada setiap hamba-Nya 

dengan berbagai macam bentuk diantaranya dengan rasa takut gelisah 

hatinya, kelaparan yang merajalela, kekurangan bahan-bahan pokok 

dan kematian akibat serangan wabah penyakit dan kekurangan buah-

buahan akibat kekeringan. Dalam menghadapi ujian dan cobaan 

seperti itu manusia dianjurkan untuk bersabar. 

c. Menyayangi Orang Tua 

Tentang menyayangi dan menghormat orang tua telah difirmankan dalam 

surat Al-Isra ayat 23, adapun kandungan dakwah di dalamnya yaitu: 

1) Mengesakan Allah Swt adalah pesan Tuhan yang paling penting. 

2) Berbakti kepada orang tua adalah salah satu sifat mengesakan Allah. 

3) Perintah agar berbakti kepada orang tua, derajatnya sejajar dengan 

perintah mengesakan Allah. 

4) Berbakti kepada kedua orang tua harus dilakukan oleh seorang anak 

tanpa perwakilan. 

5) Perbuatan dan ucapan yang baik sama-sama pentingnya. 

6) Penderitaan orang tua ketika merawat anaknya sewaktu kecil adalah 

perjuangan yang harus mendapatkan penghargaaan setinggi-tingginya. 
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d. Mendidik dan Menyayangi Keluarga  

Tentang mendidik dan menyayangi keluarga telah difirmankan dalam 

surat At-Tahrim ayat 6, adapun kandungan dakwah di dalamnya yaitu: 

1) Dakwah dan pendidikan harus bermula di rumah. 

2) kedua orangtua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga 

pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing 

bertanggungjawab atas kelakuannya 

3) Allah memerintahkan agar selalu mendidik, menjaga dan beribadah 

kepada Allah agar jauh dari api neraka. 

e. Menangis 

Tentang menangis telah difirmankan dalam surat At-Taubah ayat 82, 

adapun kandungan dakwah di dalamnya yaitu: 

1) Allah memerintahkan kita untuk tidak terlalu banyak tertawa saat 

hidup. 

2) Allah memerintahkan kita untuk banyak menangis di dunia, sampai-

sampai bila tidak menangis, berpura-puralah menangis. 

3) Allah mengingatkan selalu banyak mengingat-Nya dan kehidupan di 

akhirat nanti yang setiap orang akan dibalas amalnya. 

f. Do’a 

Tentang do’a ini telah difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 186, 

adapun kandungan dakwah di dalamnya yaitu: 
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1) Allah memerintahkan agar selalu berdo’a kepada-Nya dalam keadaan 

apapun. 

2) Allah memberitahu, bahwa Dia sangat dekat dengan manusia. 

3) Allah memerintahkan agar berdo’a tidak dengan suara yang keras. 

Karena, Dia bukanlah Dzat yang tuli. 

Itulah kandungan-kandungan nilai dakwah yang telah peneliti analisis dari 

kedua lagu. 

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

Fals? 

Seperti yang sudah diuraikan pada jawaban masalah kedua di atas. 

Nilai dakwah yang ada pada kedua lagu, sangat banyak berhubungan 

dengan ayat al-Qur’an. Dalam teks lagu yang berjudul “Bongkar” ada 7 

hasil nilai dakwah dan 7 ayat al-Qur’an serta 7 Hadits shahih yang 

berhubungan dengan nilai dakwah di dalamnya. Kemudian, ditafsirkan 

melalui dua tafsir yaitu Ibnu Katsir dan Al-Maraghi. Dalam teks lagu 

“Ibu”, ada 6 hasil nilai dakwah yang telah peneliti peroleh dan 6 ayat al-

Qur’an serta 6 Hadits shahih yang berhubungan dengan nilai dakwah 

tersebut. Kemudian, ditafsirkan melalui dua tafsir yang sama di atas. 
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4. Apakah dalam teks lagu Iwan Fals yang diteliti memiliki nilai dakwah 

yang kuat? 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang peneliti peroleh, dalam kedua 

teks lagu yang dianalisis sangat kuat nilai dakwahnya. Seperti jawaban 

yang sudah diuraikan di atas, setiap nilai dakwah yang terkandung 

terdapat hubungannya dengan ayat-ayat dalam al-Qur’an serta Hadits-

Hadits yang shahih. Setelah itu ayat-ayat yang dicantumkan, telah 

ditafsirkan melalui dua tafsir yaitu Ibnu Katsir dan Al-Maraghi. Karena 

pedoman umat Islam itu sendiri yaitu al-Qur’an dan Sunnah, jadi, nilai 

dakwah dari kedua teks lagu sangat kuat dan tidak diragukan. 

B. Saran 

Adapun saran yang diharapkan dari peneliti adalah: 

1. Penelitian ini dapat dilanjutkan atau dikembangkan, karena lagu-lagu Iwan 

Fals yang lain yang masih banyak mengandung nilai dakwahnya. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan media petunjuk bagi peneliti lain yang 

mengambil tema yang sama. 

3. Menjadikan penelitian ini bahan bacaan yang bermanfaat bagi penikmat 

lagu Iwan Fals. 

4. Penelitian ini dijadikan media dakwah yang terkandung dalam lagu Iwan 

Fals. 

 


