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ABSTRAK 

 
Fitri Badriyatun, 1640210041, Pesan-Pesan Dakwah Dalam 

Lirik Lagu Religi (Studi Terhadap Lirik Lagu di Album “Ya 

Rahman” Karya Opick Edisi 2007), Program Studi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), IAIN Kudus, 2020. 

Aktivitas dakwah dapat dilakukan melalui berbagai 

macam media. Salah satu media yang banyak digunakan dalam 

penyampaian dakwah adalah melalui seni musik. Dakwah yang 

demikian juga dilakukan oleh Opick seorang penyanyi religi 

Indonesia kenamaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

menemukan pesan-pesan dakwah dalam album Ya Rahman dan 

mendeskripsikan relevansi pesan-pesan dakwah dengan kehidupan 

di masyarakat. 

Penelitianinimenggunakanpendekatankepustakaandanber

usahamengkajipesan-pesandakwah yang terdapatdalam album 

YaRahmanedisi 2007 karyaOpick. Selainitu, dalam penelitian ini 

juga akan mendeskripsikan relevansi dari pesan-pesan dakwah 

tersebut dengan kehidupan di masyarakat. Subyek dari penelitian 

ini adalah lirik-lirik lagu yang terdapat dalam album Ya Rahman. 

Terdapat 12 judul lagu yang diteliti lebih dalam untuk mencapai 

tujuan penelitian ini. Data-data dikumpulkan dengan membaca 

lirik secara cermat sehingga didapat penggolongan makna pesan 

berdasarkan akidah, akhlak, dan syariah. Data-data pelengkap 

diperoleh dari berbagai literasi buku, artikel ilmiah, maupun 

sumber internet. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisisisi. 

Kemudian didapatkan hasil berupa pesan-pesan dakwah 

sebagai berikut 1) akidah: pesan tentang keimanan kepada Allah 

SWT, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, serta iman 

kepada qadha dan qadar. 2) syariah: pesan untuk mendirikan shalat 

tepat waktu dan khusyuk, melaksanakan zakat, menunaikan ibadah 

haji, serta berbuat kebaikan kepada sesama makhluk Allah. 3) 

akhlak: pesan untuk bertaubat atas segala salah dan dosa yang kita 

lakukan, peringatan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah, 

dan anjuran untuk selalu bersyukur. Pesan-pesan dakwah tersebut 

relevan dengan kehidupan masyarakat seperti: 1) Ditengah wabah 

covid-19 kita harus meningkatkan keimanan. 2) Ibadah shalat, 

zakat, dan haji harus tetap dilaksanakan meskipun berada ditengah 

keterbatasan. Karena pembatasan tersebut diperlukan demi 

kemaslahatan umum. 3) Untuk mengurangi perilaku tercela kita 

harus bertaubat dan bersyukur kepada Allah SWT.  
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