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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian  

1. Album Ya Rahman 

Album Ya Rahman adalah album ke 3 karya 

penyanyi religi Aunur Rofik Lil Firdaus yang 

lebih populer dikenal sebagai Opick. Album ini 

rilis tahun 2007 dengan 12 judul lagu di 

dalamnya. Lagu populer dalam album Ya 

Rahman adalah lagu berjudul Taubat.  Dan 

sebelumnya, Opick telah merilis album Istigfar 

pada tahun 2005 yang memiliki 10 lagu. 

Sedangkan untuk album Semesta Bertasbih 

memiliki 10 lagu yang dirilis pada tahun 2006.  

Album Ya Rahman adalah album music 

dengan genre pop religi. Album ini memiliki 12 

judul lagu yaitu:  

a. Assalamu‟alaikum,  

b. Taubat,  

c. Rapuh,  

d. Allah Cinta,  

e. Mendambamu,  

f. Sedekah,  

g. Pewaris Surga,  

h. Haji,  

i. Beruntung,  

j. Khusnul Khatimah,  

k. Ya Rahman,   

l. Allahu Ya Salam.  

Masing-masing dari lagu tersebut memuat 

pesan-pesan yang relevan dan bermanfaat untuk 

kehidupan manusia di dunia.  

 

2. Profil Opick  

Opick merupakan salah satu penyanyi religi 

yang terkenal di Indonesia. Opick lahir di 

Jember pada 16 Maret 1947, dengan nama asli 
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Aunur Rofik Lil Firdaus.
1
 Opick lahir dari 

seorang ibu bernama Lilik Sholehah dan seorang 

ayah bernama Abdul Gofur. Lahir di lingkungan 

keluarga yang religius, membuat Opick 

mengenal ajaran Islam dari kedua orang tuanya. 

Selain itu, Opick merupakan cucu dari KH. 

Abdul Mukti, seorang kiai yang cukup ternama 

dan disegani oleh masyarakat sehingga image 

seorang “Gus” melekat pada diri Opick. 

Opick tumbuh menjadi remaja yang 

mandiri, tahan banting ,percaya diri, dan 

berpikir kedepan. Sejak kecil Opick sudah hidup 

mandiri di tempat kost. Hal ini di karenakan 

agar lebih dekat dengan sekolahnya, yang jauh 

dari kampung halaman. Keberanian tersebut 

membuat Opick semakin ingin meneruskan 

hidup di perantauan.  

Tepat tahun 1993 saat berdomisil di Jakarta, 

Opick di kenal seorang Santri. Ini dikarenakan 

rutinitas mengaji bersama kawan-kawannya 

yang dilakukan sore hari. Citra seorang ustad 

juga melekat pada diri Opick. Hal itu tercermin 

pergaulan sehari-harinya, meskipun bertolak 

belakang dengan penampilan luarnya. Tak 

jarang teman-temannya meminta Nasehat atau 

konsultasi soal hidup dan pengetahuan Agama. 
2
 

Opick bersyukur lahir dilaingkungan santri. 

Karena, baginya ilmu agama penting sebagai 

bekal kehidupan kelak, meski hobi dan dunianya 

saat  itu music rock. Trend music rock 

disimpulkan dengan rambut gondrong, urakan, 

serta citra negative lainnya. Namun pada diri 

Opick model tersebut tidak mengurangi nilai 

ibadah dan nilai kemanusiaan. Dengan modal 

pendidikan saat dikampung serta budaya santri  

                                                           
1
 Aunur Rofik Lil Firdaus, Opick Oase Spiritual dalam 

Senandung (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2006), 13. 
2
 Aunur Rofik Lil Firdaus, Opick Oase Spiritual dalam 

Senandung, 18-19. 
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yang kuat menjadi bekal dalam kehidupan 

Opick. Serta semangat dan rasa ingin tahunya 

yang kuat tentang ajaran-ajaran agama 

menjadikan Opick dianggap sebagai santri 

meskipun tidak mondok. 
3
  

Kariernya bermusik, termotivasi oleh 

kakaknya yang menjadi dramer pada sebuah 

grup band, fakta itulah yang memompa 

semangat  opick untuk membuktikan bahwa ia 

mampu, bisah mengalahkan kakaknya. Berkat 

kerja keras dan doa, Opick dapat menguasai alat 

music. Dan pada saat di Smp Opick mendirikan 

sebuah grup band. 
4
 Berawal dari hal tersebut 

menjadikan Opick untuk semakin mengasah 

kemampuannnya dan berkarier di dunia musik.  

Meskipun pada tahun 80-an tran music pada 

waktu itu Rock an Roll, tetapi selera music 

Opick sangat berbeda dengan trand pada saat 

itu, bagi seorang Opick music adalah yang 

dilahirkan dari rasa dan olah piker seseorang, 

oleh karena itu music yang bermutu dan layak 

jual adalah music yang berasal dari diri 

seseorang dan bukan menjiplak ketenaran orang 

lain.  

Pembelajaran di bidang music pada awalnya 

tidak di restui ibunya, tepatnya ketika masih 

duduk di bangku SMA, Opick dilarang untuk 

bekerja(bermusik) di Bali, mungkin karena 

ibunya belum melihat potensi besar pada dirinya 

ketika itu dan khawatir ia terpengaruh pergaulan 

bebas dan kenakalan remaja. Tanpa restu dari 

orang tua yang sangat disayangi, dan 

dihormatinya itu akhirnya  

Ia mengurunkan niatnya pergi ke Bali. 

Namun demikian, ketika lulus SMA dan telah 

                                                           
3
 Aunur Rofik Lil Firdaus, Opick Oase Spiritual d alam 

Senandung,19-20 
4
 Aunur Rofik Lil Firdaus, Opick Oase Spiritual dalam 

Senandung, 33 
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menunjukkan minat serta bakat dengan baik, 

ibunyaa mengizinkan dirinnya meniti karier di 

jalur musik. Doa, restu, rida,dan nasehat ibunya 

justru mengisi ruang batinnya. Ia dapat bertahan 

hidup, tabah, sabar, dalam menghadapi 

keangkuhan dan kebuasan kota Jakarta demi 

menggapai cita-cita menjadi musisi. 
5
 

 Dengan ambisinya yang kuat dapat 

melahirkan kepercayaan diri untuk menciptakan 

lagu sendiri. Di dunia musiklah seoalah-olah ia 

menemukan jati diri yang  di memilikinya 

adanya  tujuan, niat,  semangat,  kerja keras dan 

di sertai dengan doa untuk mengiringi langkah 

kariernya proses demi proses ia lalui hingga 

mencapai kesuksesan.  

 

B.  Deskripsi Data Penelitian  

1. Data Tentang Pesan-Pesan Dakwah  

Data tentang pesan-pesan dakwah dalam 

Lirik Lagu  Album   Ya Rahman diambil dari 

lirik lagu-lagu yang terdapat dalam album 

tersebut. Adapun terdapat 12 judul lagu dalam 

album tersebut yang akan diteliti. Berikut 

adalah data berupa lirik lagu yang akan dibahas 

pada sub bab selanjutnya. 

a. Data tentang pesan akidah 

Potongan lirik lagu berjudul Rapuh 

berikut memuat pesan akidah berupa 

keimanan kepada Allah SWT. 

Namun cinta dalam jiwa 

Hanyalah padamu 

Maafkanlah bila hati 

Tak sempurna mencintaimu 

Dalam dadaku harap hanya 

Dirimu yang bertahta. 

 

                                                           
5
 Aunur Rofik Lil Firdaus, Opick Oase Spiritual dalam 

Senandung, 36. 
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 Sebagaimana lagu Taubat, lagu 

ini juga bercerita tentang seorang hamba 

yang lemah dan penuh dosa. Manusia 

yang senantiasa berusaha untuk 

memberikan cinta kepada Sang Ilahi. 

Meski dalam keadaan susah atau senang, 

miskin atau kaya, sakit maupun sehat 

selalu mengingat Allah dan 

berhusnudzon kepada-Nya. 

Kemudian dalam lirik lagu 

berjudul Beruntunglah berikut juga 

memuat pesan akidah. 

Semua makhluk kan memuji memuja 

Allah  

Bersujud lah semesta raya kepada 

Allah  

Takkan ada perbandingan untukMu 

Allah  

Keaggungan kebesaran MilikMu 

Allah  

 

Lirik yang memuat tentang sifat-sifat 

Allah SWT: 

Hanya Allah Maha Pengasih 

Hanya Allah Maha Penyayang 

Allah yang mengampuni 

Allah yang memaafkan 

Allah Maha Pemurah 

Allah Maha Dermawan  

Allah.. Allah ..Allahu Akbar  

 

Keagungan kebesaran hanya  milik  

Allah SWT  semata, baik seluruh alam 

semesta raya , apapun yang dilakukan.  

Maka sudah sepantasnya manusia selalu 

memuji dan beribadah kepada Allah 

SWT. Hal ini diperlukan agar 

mendapatkan keridhaan dan kasih sayang 

dari-Nya. 
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Terdapat pula dalam lagu berjudul 

Allahu Ya Salam pada potongan lirik 

berikut: 

Diciptakan alam raya 

Dengan cinta dalam genggamnya 

 

Lirik ini menceritakan kebesaran Allah 

sebagai pencipta seluruh alam. Tuhan 

yang Maha Besar. Maha Pengasih, Maha 

Melihat, dan Maha Pengampun. Atau 

dapat dikatakan Allah adalah Tuhan yang 

Maha Segalanya dan hanya Dia yang 

patut disembah. 

Adapun dalam lirik lagu khusnul 

khatimah berikut: 

Bila masa tlah tiada 

Kereta kencana datang tiba-tiba  

Air mata dalam luka tak merubah 

ceritanya 

 

Lagu ini mengingatkan akan 

datangnya kematian yang tidak bisa 

dihindari oleh seorang pun. Takdir Tuhan 

yang tidak bisa diketahui oleh manusia. 

Kedatangan yang tak mampu ditunda 

oleh siapa pun. Oleh karena hal tersebut, 

manusia diharapkan untuk 

mempersiapkan diri dengan menjalankan 

amalan-amalan sholih dan selalu 

bertaubat dengan tujuan agar 

mendapatkan khusnul khatimah. 

Pesan tentang keimanan kepada rasul 

ditemukan pada lagu berjudul 

Mendambamu, berikut adalah potongan 

liriknya. 

Muhammad ya Rasulullah 

Ya Nabi Ya Habibi 

Semoga Allah selalu merahmatimu 

Dengan cinta dengan kasih selamat 

umatmu 
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Di wajahmu di langkahmu 

Di setiap hela napas yang terpancar 

cahaya 

Teranglah gelapnya jiwa 

 

Dan yang terakhir dalam lirik lagu 

berjudul Allah Cinta berikut terdapat 

pesan tentang keimanan kepada hari 

akhir yang juga merupakan akidah pokok 

umat Islam. 

Hidup di dunia hanyalah sebentar  

Setiap perbuatan kan mendapat 

balasan 

 

b. Data tentang pesan syariah 

Pesan-pesan syariah pada album Ya 

Rahman terdapat dalam lagu berjudul 

Pewaris Surga, Haji, dan 

Assalamu‟alaikum. Berikut adalah 

potongan lirik lagu Assalamu‟alaikum 

Bila hati terasa sedih 

Mungkin kita sudahlah lupa 

Berdzikir tenangkan jiwa 

Assalamu‟alaikum ya akhi. Ya ukhti 

 

Lagu berjudul Assalamu‟alaikum ini 

menceritakan tentang kehidupan sehari-

hari  dalam berperilaku terhadap sesama 

agar selalu mengingat Allah di mana pun,  

kapan pun, dan dalam keadaan apa pun. 

Selalu rendah hati, berbuat baik, 

memperbaiki diri, dan bersilaturahmi.  

Semua itu diniatkan mengharap hanya 

kepada Allah. Dalam kehidupan pasti 

tidak terlepas dari kesalahan, baik itu 

perkataan, perbuatan yang tidak 

mengenakkan  manusia berusaha untuk 

memperbaiki, karena hidup tiada 

sempurna, bila langkah sempit dalam 

mengerjakan sesuatu janganlah putus asa. 
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Cara yang di lakukan  yakni berserah 

kepada Allah dengan berdzikir  akan 

memberikan ketenangan dalam hati,  

melatih diri kita untuk terus berusaha 

merubah ke arah yang lebih baik dan 

kerja keras. 

Sedangkan dalam lirik lagu Pewaris 

Surga banyak memuat pesan-pesan 

tentang syariah. Berikut adalah lirik 

lagunya: 

Mereka adalah pewaris surga  

Manusia yang disayangi Allah  

Alangkah indah bila hati 

mengenangnya. 

Tanda-tanda ada tujuh di hidupnya 

Yang pertama orang yang beriman 

kepada Allah  

Iman di hati mulut dan langkahnya 

Yang kedua orang yang menjauh 

dari segala perkara-perkara yang 

tiada guna 

Yang ketiga orang yang menunaikan 

zakatnya 

Yang keempat yang menjaga 

kemaluan 

Yang kelima orang yang memlihara 

amanat 

Yang keenam orang yang penuhi 

janjinya 

Yang ketujuh orang-orang yang 

selalu menjaga 

Waktu dan khusyu‟ setiap sholatnya 

Mereka adalah orang yang dirindu 

surga 

Surga firdauslah tempat kembali 

mereka. 

 

Lagu ini berisi nasihat-nasihat agar dapat 

menjadi seorang ahli surga. Disebutkan 

ada 7 orang-orang yang akan menjadi 
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ahli surga yaitu: orang yang beriman 

kepada Allah, orang yang menjauhi 

perilaku yang tidak berguna, orang yang 

menunaikan zakat, orang menjaga diri 

dari zina, orang yang amanah, dan orang-

orang yang mendirikan sholat 5 waktu. 

Balasan bagi orang-orang tersebut adalah 

surga Firdaus.  

Selanjutnya adalah lagu berjudul 

Haji yang merupakan salah satu syariat 

Islam yang wajib dikerjakan oleh umat 

muslim yang dikategorikan sebagai 

mampu. 

Labbai kallahumma labbaik 

Labbai kalasyari kalakalabbaik 

Innalhamda wanni‟matalak 

Wal mulakala syarikalak 

Wahai Allah  

Kami datang memenuhi 

panggilanMu 

Tiadalah sekutu untukMu 

Segala Puji dan kuasa UntukMu 

Kami merba tanpa cahaya 

Kami yang lupa hina dan papa 

DihadapanMu yang Maha Indah  

Di hadapanMu yang Maha Mulia 

Labbai kAllahumma labbaik 

Labbaikala syarikala kalabbaik 

Innal hamda wanni‟matalak 

Wal mulakala syarikalak 

 

Lagu ini memuat ajaran Islam 

berupa rukun Islam yang ke lima yaitu 

Haji. Bercerita tentang kedatangan 

muslim ke Baitullah Ka‟bah untuk 

memenuhi panggilan dari Tuhan. Lagu 

ini juga berisi pujian-pujian kepada 

Allah dan keagungan Allah SWT. 

  



48 

c. Data tentang pesan akhlak 

Pesan akhlak terdapat dalam lirik 

lagu Assalamu‟alaikum berikut 

Dalam hidup tiada sempurna 

Kadang khilaf kadang terlupa 

Jangan-jangan putus asa 

Ampunan Allah selalu terbuka 

 

Lirik tersebut memuat pesan agar tidak 

mudah putus asa atas rahmat Allah SWT. 

Karena sebagai seorang muslim kita 

harus selalu yakin bahwa Allah akan 

bersama dengan hambanya. 

Lirik lagu taubat juga memuat pesan 

tentang akhlak. Berikut adalah potongan 

liriknya: 

Wahai tuhan aku lemah 

Hilang terumur noda 

Hapuskanlah terangilah 

Jiwa di hitam jalanku 

Ampunkanlah aku 

Terimalah taubatku 

 

Lagu ini menceritakan tentang seorang 

hamba yang mengakui perbuatan 

dosanya. Meminta kepada Allah SWT 

untuk memberikan ampunan dan 

memohon kesempatan ke dua. Atau dapat 

dikatakan bahwa sebagai manusia tentu 

memiliki salah dan dosa sehingga sudah 

sepantasnya bertaubat dan memperbaiki 

diri menuju perubahan yang lebih baik. 

Sedangkan pada potongan lirik 

“Allah cinta orang yang bersyukur” 

memuat pesan agar selalu bersyukur atas 

nikmat Allah. Bahwa manusia dibekali 

oleh Allah SWT untuk berfikir. menjahui 

segala yang di larang oleh Allah SWT. 

Sesungguhnya Allah SWT cinta orang 

yang taat, berdzikir, bertaubat, orang 
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yang jujur, orang bersyukur, orang yang 

dermawan, dan orang yang sabar. karena 

hidup hanya sementara maka dari itu 

mempergunakan waktu dengan sebaik-

baiknya dan penuh hati-hati. 

  

2. Data Tentang Relevansi Pesan Dakwah 

dalam Album Ya Rahman dengan 

Kehidupan Masyarakat 

Album Ya Rahman memuat banyak 

pesan yang relevan dengan kehidupan sosial 

individu maupun masyarakat. Setiap masalah 

yang timbul di masyarakat tentu membutuhkan 

solusi. Atau seseorang yang sedang bermasalah 

pasti membutuhkan nasihat dan ketenangan jiwa 

yang dapat mereka peroleh dari mendengarkan 

sebuah lagu. Berikut adalah data tentang 

relevansi pesan akidah, syariah, dan akhlak 

dengan kehidupan masyarakat saat ini: 

a. Relevansi Pesan Akidah 

Masyarakat dunia saat ini tengah 

menghadapi bencana pandemi covid-19. 

Hingga pada 14 Oktober 2020 tercatat 

sebanyak 38.426.539 kasus, dengan kasus 

meninggal dunia sebanyak 1.091.759 jiwa 

dan sembuh 28.883.946, sedangkan sisanya 

masih dalam perawatan.
6
 Dengan adanya 

pandemi ini masyarakat merasa was-was 

dan  takut. Oleh karenanya sebagai umat 

Islam kita harus yakin bahwa musibah ini 

datangnya dari Allah SWT yang merupakan 

ujian kepada manusia.  

Islam telah menjelaskan bahwa 

musibah atau wabah adalah bagian dari 

takdir Allah SWT, sebagaimana firman-Nya 

dalam Surat At Taubah ayat 72: 

                                                           
6
 Diakses melalui https://worldometers.info/coronavirus/ pada 

14 Oktober 2020 pukul 17.59 WIB. 

https://worldometers.info/coronavirus/
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Artinya:  Katakanlah: "Sekali-kali tidak 

akan menimpa kami melainkan 

apa yang Telah ditetapkan Allah 

untuk kami. dialah pelindung kami, 

dan Hanya kepada Allah orang-

orang yang beriman harus 

bertawakal."
7
 

 

Meyakini bahwa covid-19 adalah 

datangnya dari Allah SWT merupakan 

bentuk keyakinan terhadap Allah sebagai 

dzat yang Maha Pencipta. Di tengah situasi 

saat ini sebagai umat muslim akan lebih 

baik jika meningkatkan akidah. Hal ini 

diperlukan agar tidak terjadi kemelencengan 

akidah di tengah musibah dari Allah SWT. 

 

b. Relevansi Pesan Syariah 

Sebagai tuntunan agama, syariah 

menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. 

Namun, di tengah wabah covid-19 sekarang 

kegiatan ibadah yang melibatkan banyak 

orang dibatasi. Seperti ditiadakan shalat 

Jum‟at atau pembatasan ibadah Haji. Dari 

harian suara.com yang diunggah pada 30 

Juli 2020 disebutkan bahwa Jemaah haji 

tahun 2020 dibatasi sebanyak 10.000 jiwa. 

                                                           
7
 Arif Fakhrudin,Siti Irhamah, Al-Hidayah Al-qur‟an Tafsir 

Per Kata Tajwid Kode Angka, (Tangerang Selatan Banten : 

Kalim), Q.S Ke 9, Jus 10, 195. 
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Padahal di tahun-tahun sebelumnya sekitar 

2,5 juta Jemaah mengunjungi Makkah.
8
 

Selain pembatasan  pada ibadah 

berjama‟ah, pandemi covid-19 ini juga 

membatasi ruang gerak masyarakat dalam 

bersosialisasi. Beberapa kegiatan yang 

terdampak pembatasan sosial telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 9 tahun 2020. Diantaranya 

pembatasan sekolah dan tempat kerja, 

penutupan tempat ibadah untuk umum, 

pembatasan transportasi, maupun larangan 

berkerumun yang melibatkan banyak 

orang.
9
   

Terdapat perbedaan pendapat di 

dalam menyikapi peraturan pemerintah 

tersebut. Namun satu yang perlu diingat 

adalah bahwa salah satu tujuan syariah 

adalah menjaga jiwa. Saebani mengatakan 

bahwa meninggalkan kerusakan lebih 

diutamakan daripada memburu manfaat. 

Atau dapat dipahami bahwa kemaslahatan 

umat lebih didahulukan dari kemaslahatan 

khusus.
10

 Kaidah ini berlaku hanya pada 

situasi tertentu seperti pada kondisi wabah 

covid-19 sekarang yang memang wajib 

diwaspadai.  

Wabah covid-19 ini juga 

menimbulkan dampak di bidang ekonomi 

masyarakat yang mengakibatkan banyak 

warga yang dihentikan dalam pekerjaan. 

Wabah ini memang menyumbang kasus 

                                                           
8
 Reza Gunadha, Tak Hanya 1.000, Jemaah Haji Tahun Ini 

Ternyata Mencapai 10.000 Orang, diakses di laman 

www.suara.com/tag/ibadah-haji pada 12 Oktober 09.34 WIB. 
9
 Rahmad, Daftar Larangan PSBB untuk Cegah Covid-19, 

diakses di laman www.cnnindonesia.com pada 12 Oktober 2020 

pukul 09.40 WIB. 
10

 Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, 

Pengantar Ilmu Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 75-76. 

http://www.suara.com/tag/ibadah-haji
http://www.cnnindonesia.com/
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kemiskinan baru. Sebagaimana dari 

kompas.com yang menyebutkan terjadi 

peningkatan jumlah penduduk miskin yang 

tercatat sebanyak 26,4 juta orang saat ini. 

Data tersebut menunjukkan adanya 

kenaikan 1,63 juta penduduk miskin di 

Indonesia.
11

 

Melihat fakta tersebut diharapkan 

umat yang tergolong kaya atau memiliki 

harta yang lebih untuk dapat mengeluarkan 

zakat. Sebagai pembersih jiwa, zakat juga 

dapat membantu warga lainnya yang 

memang benar-benar membutuhkan. Karena 

disituasi sekarang sudah seharusnya setiap 

orang untuk saling membantu satu sama 

lain. 

 

c. Relevansi Pesan Akhlak 

Di masa pandemi ini mencerminkan 

bahwa banyak masalah yang terjadi di 

dalam masyarakat. Khususnya 

permasalahan yang berhubungan dengan 

akhlak. Sebagai contohnya adalah korupsi. 

Dalam harian kompas.com yang diunggah 

pada 30 September 2020, disebutkan bahwa 

KPK telah menindak 6 kasus korupsi dalam 

6 bulan awal di tahun 2020.
12

 Korupsi dan 

penipuan seringkali menjadi masalah yang 

marak dilakukan hanya untuk memenuhi 

hasrat duniawi. 

Masalah yang banyak terjadi di 

generasi muda adalah narkoba. Narkoba 

                                                           
11

 Mutia Fauzia, BPS: Dampak Covid-19, Penduduk Miskin 

Naik Jadi 26, 42 Juta Orang diakses di laman www.kompas.com 

pada 12 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB. 
12

 Sania Mashabi, KPK Hanya tindak 6 kasus korupsi dalam 

6 bulan pertama 2020, diakses melalui 

https://nasional.kompas.com pada 10 Oktober 2020 pukul 15.53 

WIB. 

http://www.kompas.com/
https://nasional.kompas.com/
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seolah menjadi gaya hidup, judi menjadi 

pelarian kejenuhan, perzinaan menjadi 

pemuasan kebutuhan kebinatangan, serta 

penipuan, perampokan, pungli, korupsi 

menjadi cara untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi. Berdasarkan surat kabar online 

Tirto.id, bentuk kejahatan yang marak 

terjadi diperkuat oleh data kejahatan 

nasional pada pekan ke-28 tercatat 

sebanyak 5.557 kasus. Narkotika sebanyak 

718 kasus, pencurian dengan pemberatan 

sebanyak 616 kasus, penggelapan sebanyak 

396 kasus, pencurian kendaraan bermotor 

sebanyak 223 kasus, dan pencurian dengan 

kekerasan sebanyak 199 kasus.
13

 

Semua kebrobokan akhlak semacam 

ini kita saksikan setiap hari, sehingga 

dibutuhkan pembenahan akhlak dan 

peningkatan iman yang kokoh untuk 

menghindari kerusakan moral. Oleh 

karenanya manusia dianjurkan untuk 

bertaubat sesuai dengan firman Allah: 

                    

                  

     

Artinya:  Dan tidak ada seorangpun dari 

padamu, melainkan mendatangi 

neraka itu. hal itu bagi Tuhanmu 

adalah suatu kemestian yang 

sudah ditetapkan. Kemudian 

kami akan menyelamatkan 

orang-orang yang bertakwa dan 

                                                           
13

 Adi Briantika, Masih Pandemi, Kejahatan Indonesia 

Melonjak Didominasi Narkotika, diakses melalui 

https://tirto.id/hukum pada 10 Oktober 2020 pukul 15.40 WIB. 

https://tirto.id/hukum
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membiarkan orang-orang yang 

zalim di dalam neraka dalam 

keadaan berlutut.
14

 

 

C. Analisis Data Penelitian  

1. Pesan-pesan Dakwah dalam Lirik Lagu 

Album Ya Rahman  

Pesan-pesan dalam Lirik Lagu pada Album 

Ya Rahman dapat dikelompokkan menjadi 3 

yaitu pesan akidah, pesan syariah, dan pesan 

akhlak. Pesan akidah adalah pesan yang 

membahas seputar akidah Islam seperti 

keimanan. Sedangkan untuk pesan syariah 

memuat ajakan atau pesan yang berhubungan 

dengan ibadah dan muamalah. Adapun untuk 

akhlak yaitu pesan-pesan yang lebih mengarah 

kepada perbuatan dan perilaku yang dilakukan 

oleh seseorang. Ketiga macam pesan-pesan 

tersebut haruslah sesuai dengan ajaran Islam dan 

sejalan dengan Al Qur‟an maupun Hadits. 

Berikut adalah penjelasan dan penjabaran pesan-

pesan yang terkandung dalam lirik lagu pada 

Album Ya Rahman karya Opick: 

a. Pesan Akidah 

Kedudukan akidah dalam kehidupan 

manusia merupakan landasan atau dasar 

yang sangat penting. Hal ini dikarenakan 

akidah adalah inti dari tujuan hidup manusia 

akan berujung. Dedi Wahyudi 

mendefinisikan akidah secara umum 

diartikan sebagai kepercayaan, keimanan, 

dan keyakinan. Akidah merupakan  misi 

ditugaskan oleh Allah SWT kepada para 

rasulnya. Dan akidah tidak akan berubah 

seiring perubahan zaman melainkan kekal 

                                                           
14

 Arif Fakhrudin,Siti Irhamah, Al-Hidayah Al-qur‟an Tafsir 

Per Kata Tajwid Kode Angka, (Tangerang Selatan Banten : 

Kalim), Q.S Ke 19, Jus 16, 310. 
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abadi.
15

 Dengan demikian akidah menjadi 

hal utama yang wajib termuat dalam 

kegiatan dakwah. Sebagaimana yang 

termuat dalam dakwah Opick melalui lagu-

lagunya. 

1) Iman Kepada Allah 

Pesan dakwah tentang akidah 

dalam Album Ya Rahman salah 

satunya terdapat dalam lagu  berjudul 

rapuh yang berbunyi: 

Namun cinta dalam jiwa 

Hanyalah padamu 

Maafkanlah bila hati 

Tak sempurna mencintaimu 

Dalam dadaku harap hanya 

Dirimu yang bertahta. 

 

Dari lirik diatas jelas dapat 

dipahami bahwa seharusnya dalam 

jiwa dan hati manusia memiliki 

keimanan dan keyakinan akan 

keberadaan Tuhan. Meskipun manusia 

tetap memiliki nafsu dan 

kecenderungan yang lain, namun 

potongan lirik dari lagu ini seakan 

mengingatkan untuk mencoba 

menempatkan Allah sebagai satu-

satunya Dzat yang dapat mengisi hati 

manusia.  

Potongan lirik “Dalam dadaku 

harap hanya Dirimu yang bertahta” 

memuat pesan secara eksplisit untuk 

tidak menyekutukan Allah atau syirik. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah 

dalam Al Qur‟an Surah Az Zumar 

ayat 65: 

                                                           
15

 Dedi Mulyadi, Pengantar Aqidah Akhlak dan 

Pembelajarannya, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 

2017), 2. 
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Artinya:  Dan sesungguhnya telah 

diwahyukan kepadamu 

dan kepada (nabi-nabi) 

yang sebelummu. Jika 

kamu mempersekutukan 

(Allah) niscaya akan 

hapuslah amalmu dan 

tentulah kamu termasuk 

orang-orang yang 

merugi.
16

 

 

Kepercayaan dan keyakinan 

akan Dzat Mutlak yang disebut Tuhan 

adalah ajaran inti dari semua agama. 

Semua agama pasti membawa  

keyakinan akan adanya Dzat Mutlak. 

Sistem ajaran apa pun yang tidak 

memiliki konsep ketuhanan, walau 

mempunyai fungsi melebihi agama, 

tidak dapat disebut agama, melainkan 

hanya layak di sebut sebagai ideologi, 

paham atau aliran.
17

  

Akidah islam, yang pertama 

dan wajib bagi Muslim adalah 

mengimani adanya Allah yang yang 

Maha Esa, sebagai satu-satun ya  

pencipta, pengatur dan pemelihara 

alam semesta seisinya; mensucikan-

                                                           
16

  Arif Fakhrudin,Siti Irhamah, Al-Hidayah Al-Qur‟an Tafsir 

Per Kata Tajwid Kode Angka, (Tangerang Selatan Banten : 

Kalim), Q.S Ke 39, Jus 24, 466.  
17

 Suryan A. Jamrah, Studi Ilmu Kalam, (Jakarta: 

PRENADAMEDIA Group), 2015, 68.  
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Nya dari persekutuan dengan yang 

lain dalam kemuliaan dan kekuasaan; 

menyucikan-Nya dari keserupaan 

dengan yang lain, baik zat maupun 

sifat; dan memandang-Nya sebagai 

satu-satunya Dzat yang berhak di 

sembah serta hanya kepada-Nya 

kepatuhan dan permohonan di 

tujukan. Tidak ada pengatur selain  

Dia, tidak ada sesuatu yang 

menyerupai-Nya, dan hati serta 

tindakan tidak akan tunduk kepada 

selain Dia.
18

 

 Penjelasan di atas selaras 

pula dengan lirik lagu berjudul 

Beruntunglah yaitu pada potongan 

lirik berikut: 

Semua makhluk kan memuji 

memuja Allah  

Bersujud lah semesta raya 

kepada Allah  

Takkan ada perbandingan 

untukMu Allah  

Keaggungan kebesaran 

MilikMu Allah  

 

Lirik tersebut jelas memuat 

pesan bahwa Allah adalah satu-

satunya Dzat yang wajib dipuji dan 

disembah oleh makhluk dan alam 

semesta.  

Sifat-sifat Allah juga menjadi 

suatu  hal yang wajib diimani oleh 

umat muslim. Dalam lagu 

Beruntunglah karya Opick juga 

diselipkan lirik tentang sifat-sifat 

Allah. Yaitu pada lirik yang berbunyi: 

Hanya Allah Maha Pengasih 

                                                           
18

 Suryan A. Jamrah, Studi Ilmu Kalam, 68. 
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Hanya Allah Maha Penyayang 

Allah yang mengampuni 

Allah yang memaafkan 

Allah Maha Pemurah 

Allah Maha Dermawan  

Allah.. Allah ..Allahu Akbar  

 

Lirik di atas adalah sebagian 

dari sifat-sifat yang dimiliki oleh 

Allah swt. Keseluruhan jumlah sifat-

sifat Allah sebenarnya tidak terhitung. 

Namun yang wajib diketahui ada 99. 

Biasanya dikenal dengan sebutan 

Asma‟ul Husna. 

Selain itu, sebagai hamba kita 

harus percaya bahwa Allah adalah 

Dzat yang menciptakan seluruh alam. 

Dan segala yang diciptakan oleh  

Allah disebut sebagai makhluk. 

Sedangkan Allah disebut sebagai 

Khalik. Dalam lagu Allahu Ya Salam 

terdapat potongan lirik: 

Diciptakan alam raya 

Dengan cinta dalam 

genggamnya 

 

Berkaitan dengan lirik tersebut, 

ada tiga teori yang menerangkan asal 

kejadian alam semesta yang 

mendukung keberadaan Tuhan.  

Pertama, paham yang 

mengatakan bahwa alam semesta ini 

ada dari yang tidak ada. Atau dapat 

dikatakan terjadi dengan sendirinya. 

Kedua, paham yang mengatakan 

bahwa alam semesta berasal dari sel 

inti. Sel inti yang dimaksud adalah 

pancaran dari wujud Tuhan. Atau 

dapat dipahami bahwa alam semesta 

adalah bayangan dari Tuhan. Ketiga, 
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paham yang mengatakan bahwa 

terjadinya alam semesta ada yang 

menciptakan. Paham inilah yang 

paling bisa diterima dengan akal. 

Menurut doktrin Islam, yang hal ini 

menjadi akidah dan keyakinan umat 

Islam bahwa seluruh alam semesta ini 

diciptakan oleh Allah SWT.
19

  

2) Iman kepada Qadha dan Qadar 

Pesan akidah kedua yang 

terdapat dalam lirik lagu-lagu pada 

album Ya Rahman adalah iman 

kepada qadha dan qadar. Qadha dan 

qadar adalah sesuatu yang 

berhubungan dengan perbuatan 

manusia. Qadha dan qadar juga 

dikenal dengan takdir. Adapun 

perbedaan qadha dan qadar terletak 

pada campur tangan Tuhan. Jika qadar 

adalah takdir Tuhan yang dapat 

diubah dengan usaha manusia. Maka 

qadha adalah takdir Tuhan yang 

mutlak kehendak Allah dan tidak 

dapat diganggu gugat.
20

  

Adapun salah satu yang 

menjadi qadha Allah SWT adalah 

kematian. Hidup dan mati seseorang 

adalah murni ketetapan Allah. Tidak 

ada satu pun makhluk yang dapat 

mencegah kematian. Sebagaimana 

yang tertulis dalam lirik lagu Khusnul 

Khatimah: 

Bila masa tlah tiada 

Kereta kencana datang tiba-

tiba  

                                                           
19

 Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarok, Metodologi Studi 

Islam, cet. ke 14 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 111-

112. 
20

 Suryan A. Jamrah, Studi Ilmu Kalam, 92. 
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Air mata dalam luka tak 

merubah ceritanya 

 

Lirik ini memuat pesan bahwa 

kematian seseorang adalah hal yang 

datang tiba-tiba. Tidak bisa ditunda 

dan tidak bisa direncakan. Oleh sebab 

itu, manusia harus selalu 

mempersiapkan datangnya kematian 

setiap waktu dalam hidupnya dengan 

tetap beriman kepada Allah dan 

menjauhi segala laranganNya. 

3) Iman kepada Rasul 

Pesan akidah selanjutnya 

adalah tentang iman kepada rasul. 

Iman kepada rasul merupakan rukun 

iman yang ketiga. Doktrin Islam 

mengajarkan agar setiap orang islam 

mengimani semua Rasul yang diutus 

oleh Allah SWT tanpa membedakan 

antara satu rasul dengan rasul lainnya. 

Secara bahasa, rasul adalah orang 

yang diutus. Artinya, ia diutus untuk 

menyampaikan berita rahasia, tanda-

tanda yang akan datang, dan 

membawa misi atau risalah. Secara 

terminologi,rasul berarti orang yang 

diutus oleh Allah SWT untuk 

menyampaikan wahyu kepada 

umatnya.
21

 

Tugas yang diemban oleh para 

Rasul adalah pertama, mengajarkan 

tauhid dengan segala sifat-sifatnya; 

kedua ,mengajak manusia agar hanya 

menyembah dan meminta pertolongan 

kepada Allah; keempat, mengajarkan 

kepada manusia norma-norma 

                                                           
21

 Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarok, Metodologi Studi 

Islam, cet. ke 14, 121. 
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kehidupan agar selamat di dunia dan 

diakhirat; kelima ,mengajak manusia 

agar bersemangat dalam bekerja dan 

berusaha serta menjauhkan sifat-sifat 

malas sehingga terjadi keseimbangan 

antara kehidupan dunia dan akhirat; 

keenam mengajak manusia agar tidak 

mengikuti hawa nafsu, dan ketujuh, 

menyampaikan berita-berita yang 

bersifat gaib, seperti malaikat surga, 

dan neraka, alam kubur dan akhirat.
22

 

Salah satu lagu dalam album 

Ya Rahman yang memuat pesan 

tentang iman kepada Rasul adalah 

lagu berjudul mendambamu. Lirik ini 

merupakan bukti dari cinta seorang 

umat kepada nabinya. Sebagaimana 

terdapat dalam lirik: 

Muhammad ya Rasulullah 

Ya Nabi Ya Habibi 

Semoga Allah selalu 

merahmatimu 

Dengan cinta dengan kasih 

selamat umatmu 

Di wajahmu di langkahmu 

Di setiap hela napas yang 

terpancar cahaya 

Teranglah gelapnya jiwa 

 

Dari lirik tersebut, Nabi 

Muhammad SAW menyebarkan Islam 

dengan penuh cinta dan kasih kepada 

umatnya. Sehingga Beliau sangat 

dicintai oleh umat Islam. 

Wujud iman kepada rasul tidak 

hanya sekadar mempercayai, namun 

juga harus menaati segala yang 

                                                           
22

 Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarok, Metodologi Studi 

Islam, cet. ke 14, 122. 
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diperintahkan oleh Rasul. Kewajiban 

untuk taat kepada rasul ini sesuai 

dengan firman Allah dalam surat Al 

Hasyr ayat 7: 

               

             

              

               

                 

         

Artinya: Apa yang diberikan Rasul 

kepadamu, maka 

terimalah. Dan apa yang 

dilarangnya bagimu, maka 

tinggalkanlah. Dan 

bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah amat 

keras hukumannya.
23

 

 

Berdasarkan ayat tersebut, 

maka sebagai umat muslim kita harus 

percaya dengan sunnah dan hadits 

Nabi  Muhammad SAW sebagai 

konsekuensi atas iman kepada rasul. 

Dan apabila seseorang mengingkari 

sunnah dan hadits rasul maka 

dianggap menolak keberadaan dan 

kenabian Muhammad SAW dan 

termasuk menentang perintah Allah 

SWT. 

                                                           
23

   Arif Fakhrudin,Siti Irhamah, Al-Hidayah Al-Qur‟an 

Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, Q.S ke 59 : 7, 547. 
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4) Iman kepada Hari Akhir 

Pesan berikutnya adalah iman 

kepada Hari Akhir. Keberadaan hari 

akhir termasuk dalam kategori 

masalah sami‟iyat. Alam nyata ini 

akan hancur dan kehidupan semua 

makhluk hidup akan berakhir. Begitu 

alam raya dan segala isinya hancur, 

seluruh manusia segera di bangkitkan 

kembali dari alam kubur, berpindah 

ke alam kubur, berpindah kealam 

akhirat , untuk menghadapi 

perhitungan dan pembalasan atas 

segala amal perbuatan mereka selama 

hidup di dunia.
24

  

Lirik dalam lagu Allah Cinta 

berikut menunjukkan tentang hari 

akhir yang disebut dengan hari 

pembalasan atau Yaumul Jaza  

Hidup di dunia hanyalah 

sebentar  

Setiap perbuatan kan mendapat 

balasan 

 

Berdasarkan lirik tersebut dapat 

dipahami setiap perbuatan yang kita 

lakukan di dunia akan mendapat 

balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Baik perbuatan buruk maupun 

perbuatan baik akan menerima 

akibatnya. Sebagaimana firman Allah 

dalam Al Qur‟an Surat AZ-Zalzalah 

ayat 7 dan 8  

                   

              

                                                           
24

 Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarok, Metodologi Studi 

Islam, 88- 89. 
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Artinya :  Maka barang siapa 

mengerjakan kebaikan 

seberat zarrah,niscaya dia 

akan melihat (balasan)nya 

. Dan barang siapa 

mengerjakan kejahatan 

seberat zarrah,niscaya dia 

akan melihat balasan-

nya
25

  

 

Percaya akan adanya hari akhir 

juga harus dibarengi dengan 

kepercayaan terhadap surga dan 

neraka. Karena setiap amal manusia 

akan dihitung di yaumul hisab 

sehingga akan dapat balasan  apakah 

seseorang nantinya masuk ke surga 

atau ke neraka. Maka dari itu 

mempersiapkan diri dengan sebaik-

baiknya dengan melakukan amal 

kebaikan yaitu melakuakan perbuatan 

menuju kearah akhirat tidak mengejar 

dunianya saja.  

b. Pesan Syariah 

1) Ibadah 

Ibadah merupakan materi 

penting yang harus disampaikan dalam 

proses dakwah. Hal ini dikarenakan 

ibadah menjadi sarana seseorang untuk 

melakukan perintah Allah serta menjadi 

modal untuk memperoleh pahala dan 

ridha Allah SWT. Salah satu bentuk 

ibadah adalah ibadah mahdlah. Ibadah 

mahdlah adalah ibadah yang perintah 

dan larangannya sudah jelas secara 

zahir dan tidak memerlukan 

                                                           
25

  Arif Fakhrudin,Siti Irhamah, Al-Hidayah Al-Qur‟an Tafsir 

Per Kata Tajwid Kode Angka,Q.S Al-Zalzalah ke-99  ayat 7-8, 
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penambahan atau pengurangan. ibadah 

ini ditetapkan oleh  dalil-dalil yang kuat 

(qath‟I dialah), misalnya perintah 

shalat, zakat, puasa, naik Haji, dan 

bersuci dari hadas kecil ataupun besar.
26

  

Lirik lagu karya Opick banyak 

memuat pesan-pesan yang berkaitan 

dengan ibahdah mahdlah. Diantaranya 

adalah perintah shalat, zakat, dan haji. 

a) Perintah shalat 

Pesan selanjutnya berupa 

anjuran untuk shalat tepat waktu 

dan khusyu‟ dalam shalat. Pesan ini 

digambarkan dengan jelas dalam 

lagu berjudul pewaris surga pada 

potongan lirik: 

Yang ketujuh orang-orang 

yang selalu menjaga 

Waktu dan khusyu‟ setiap 

sholatnya 

 

Dalam lagu Opick di atas 

mengandung pesan agar selalu 

menjaga shalat. Orang yang selalu 

menjaga shalatnya akan 

mendapatkan ganjaran surga.  

Pesan tersebut sesuai dengan 

perintah Allah SWT kepada hamba-

Nya untuk melaksanakan shalat 5 

waktu. Shalat harus didirikan 

dengan khusyuk karena shalat dapat 

menghapus perbuatan-perbuatan 

buruk atau dosa manusia. 

Sebagaimana perintah Allah yang 

termaktub dalam Surat Al Baqarah 

ayat 45: 

                                                           
26

 Beni Ahmad Saebani dan Ence Taufiqurrahman, 

Pengantar Ilmu Fiqih  (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 116. 
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Artinya:  Dan mohonlah 

pertolongan (kepada 

Allah) dengan sabar dan 

sholat. Dan (sholat) itu 

sungguh berat, kecuali 

bagi orang-orang yang 

khusyuk.
27

 

 

Sholat bertujuan untuk 

mengingat Allah. Dengan sholat 

maka hati akan menjadi tenang 

karena merasa dekat dengan Sang 

Pencipta. Mengingat Allah dapat 

pula dilakukan dengan berdzikir. 

Dalam lirik lagu karya Opick 

berikut: 

Bila hati terasa sedih 

Mungkin kita sudahlah lupa 

Berdzikir tenangkan jiwa 

 

Diterangkan bahwa berdzikir dapat 

mengurangi kesedihan seseorang 

dan menenangkan jiwa yang gelisah.  

Sebagai seorang muslim, 

sholat dan dzikir adalah ibadah yang 

wajib dijalankan. Disamping itu 

sholat dan dzikir juga memberikan 

banyak manfaat pada manusia baik 

secara jasmani maupun rohani. Oleh 

karenanya beruntunglah bagi mereka 

yang selalu mendirikan sholat tepat 

waktu dan khusyuk. 

  

                                                           
27

 Arif Fakhrudin,Siti Irhamah, Al-Hidayah Al-Qur‟an Tafsir 

Per Kata Tajwid Kode Angka,Q.S Al-Baqarah  ke-2 ayat 45, 8. 
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b) Menunaikan zakat 

Pesan tentang menunaikan 

zakat terkandung dalam lagu 

berjudul Pewaris Surga. Dalam lagu 

tersebut dijelaskan bahwa salah satu 

ciri-ciri orang yang dirindukan surga 

adalah orang yang mau 

mengeluarkan zakat. Hal ini sesuai 

dengan potongan lirik berikut: 

“Yang ketiga orang yang 

menunaikan zakatnya” 

Zakat dalam Islam termasuk 

rukun yang wajib dilaksanakan oleh 

setiap muslim. Zakat adalah 

mengeluarkan sebagian harta yang 

dimiliki berdasarkan pada keimanan 

kepada Allah SWT. Menyadari 

bahwa harta yang kita miliki adalah 

sebagian dari hak fakir miskin yang 

harus diberikan kepada mereka.  Di 

dalam zakat terkandung harapan 

untuk memperoleh berkah, 

membersihkan jiwa, dan 

memupuknya dengan berbagai 

kebaikan.
28

 

Perintah zakat biasanya 

disejajarkan dengan perintah shalat. 

Hal ini dikarenakan keduanya 

merupakan kewajiban bagi umat 

Islam untuk dilaksanakan sebaik 

mungkin. Karena segala hal yang 

berkaitan dengan zakat telah diatur 

oleh Allah SWT sehingga dalam 

mengeluarkan zakat harus sesuai 

dengan syariat Islam baik waktu 

maupun ketentuan lainnya. 

  

                                                           
28

 Beni Ahmad Saebani dan Ence Taufiqurrahman, 

Pengantar Ilmu Fiqih, 120. 
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c) Melaksanakan Haji 

Pesan tentang melaksanakan 

Haji dalam album Ya Rahman 

terdapat dalam lagu Pewaris Surga 

dan lagu berjudul Haji pada 

potongan lirik: 

Wahai Allah  

Kami datang memenuhi 

panggilanMu 

Tiadalah sekutu untukMu 

Segala Puji dan kuasa 

UntukMu 

Kami merba tanpa cahaya 

Kami yang lupa hina dan 

papa 

 

Kata “kami” dalam lirik di 

atas merujuk kepada orang-orang 

muslim yang dikategorikan mampu 

(baik fisik maupun material). Dan 

kata “datang” pada lirik di atas 

mengandung makna berkunjung ke 

baitullah (ka‟bah). Dengan 

demikian lirik di atas dapat 

dipahami sebagai ajakan untuk 

beibadah haji. 

Sebagai rukun Islam yang 

terakhir, Haji merupakan ibadah 

wajib yang harus dikerjakan 

seseorang yang dikategorikan 

sebagai mampu. Baik mampu secara 

fisik maupun mampu secara 

financial.  

Haji adalah mengunjungi 

Ka‟bah atau baitullah untuk 

mengerjakan beberapa amal ibadah 

dengan syarat-syarat tertentu, yakni 

melaksanakan thawaf, sa‟I, dan 
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wukuf.
29

 Melaksanakan ibadah Haji 

harus dilaksanakan berdasarkan 

syariat agar haji yang dilakukan 

dapat diterima oleh Allah SWT. 

Perintah haji dalam Al Qur‟an 

terdapat pada surat Ali „Imran ayat 

97: 

           

             

                

              

 

Artinya: Di sana terdapat tanda-

tanda yang jelas, 

(diantaranya) maqam 

Ibrahim. Barang siapa 

memasukinnya (Baitullah) 

amanlah dia. Dan (di 

antara) kewajiban 

manusia terhadap Allah 

adalah melaksankan 

ibadah Haji ke Baitullah, 

yaitu bagi orang-orang 

yang mampu mengadakan 

perjalanan ke sana. 

Barang siapa mengingkari 

(kewajiban) haji, maka 

ketahiulah bahwa Allah 

Maha Kaya (tidak 

                                                           
29

 Beni Ahmad Saebani dan Ence Taufiqurrahman, 

Pengantar Ilmu Fiqih, 133. 



70 

mengeluarkan sesuatu) 

dari seluruh alam. 
30

 

 

2) Mu‟amalah 

Salah satu dari syariah Islam 

adalah mu‟amalah. Muamalah 

mengatur perbuatan-perbuatan yang 

dilakukan dalam masyarakat. Perbuatan 

itu dikerjakan sebagai jalan untuk 

menjaga ketertiban dan memperoleh 

kebahagiaan serta mencegah kerusakan 

dan kemadharatan dalam kehidupan 

bersama dalam masyarakat (interaksi 

sosial), baik antar umat Islam maupun 

non-Islam. Sehingga dengan ketentuan 

tersebut dan ketentraman hidup, 

keadilan dan kesejahteraan bersama. 
31

 

Lirik lagu Opick memuat pesan 

muamalah berupa ajaran untuk berbuat 

kebaikan kepada sesama manusia. 

Secara eksplisit, lagu-lagu dalam album 

Ya Rahman mengajarkan kepada kita 

untuk selalu mematuhi perintah Allah 

dan menjaga hubungan baik dengan 

sesama. Menjaga hubungan baik 

dengan sesama akan memberikan 

manfaat kepada diri kita. Sehingga di 

dalam kehidupan bermasyarakat tidak 

terjadi permusuhan, perpecahan dan 

saling menyakiti. 

Adapun pesan mu‟amalah pada 

album Ya Rahman ini terdapat dalam 

lagu Pewaris Surga berikut: 

Yang kelima orang yang 

memelihara amanat 

                                                           
30

 Arif Fakhrudin,Siti Irhamah, Al-Hidayah Al-Qur‟an Tafsir 

Per Kata Tajwid Kode Angka,Q.S Ali Imran ke-3 ayat 97, 63 
31

 Muhtadi, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan 

Tinggi, (Jakarta: PT. Mandala Nasional, 2016), 131.  
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Yang keenam orang yang penuhi 

janjinya 

 

Lirik di atas menyebutkan 

tentang perintah untuk memelihara 

amanat dan memenuhi janji. Keduanya 

merupakan perilaku yang seharusnya 

dimiliki oleh seorang muslim. Sebagai 

makhluk yang selalu bersosialisasi, 

manusia harus menjaga perilakunya 

dengan orang lain agar tidak ada pihak 

yang dirugikan. Sehingga hubungan 

antar manusia atau hablumminnas dapat 

terlaksana dengan baik dan terwujudlah 

masyarakat yang  damai. 

c. Pesan Akhlak  

1) Larangan berputus asa 

Putus asa adalah merasa 

jauh dari rahmat Allah. Sifat seperti 

itu haram hukumnya dimiliki oleh 

seorang muslim. Sebagai seorang 

muslim sudah seharusnya untuk 

selalu yakin bahwa Allah adalah 

Maha Adil. Sehingga seagala 

ketetapan Allah akan membawa 

hikmah bagi seorang hamba. 

Potongan lirik lagu berjudul 

Assalamu‟alaikum berikut memuat 

pesan untuk tidak berputus asa 

karena ampunan Allah senantiasa 

terbuka bagi yang mau bertaubat. 

Dalam hidup tiada 

sempurna 

Kadang khilaf kadang 

terlupa 

Jangan-jangan putus asa 

Ampunan Allah selalu 

terbuka 
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Manusia diberi keleluasaan untuk 

kembali kepada Allah. Yaitu jalan 

yang sesuai perintah Allah, tinggal 

bagaimana kita memanfaatkan 

waktu itu sebaik mungkin, sebelum 

semua terlambat. Tuhan Justru 

melarang umat-Nya berputus asa 

terhadap rahmat-Nya.
32

  Padahal, 

setiap orang bisah saja tergelincir 

dalam lembah dosa setiap saat. 

Mungkin tak akan ada surga yang 

dijanjikan, jika Tuhan sama sekali 

tidak memberi rahmat berupa 

kesempatan bertobat. 

Larangan berputus asa 

difirmankan Allah dalam Surat Az 

Zumar ayat 53-54: 

              

              

              

                   

              

    

Artinya: Katakan, wahai para 

hamba-Ku yang telah 

melampaui batas 

terhadap diri mereka, 

janganlah kalian 

berputus asa dari rahmat 

Allah . Allah 

                                                           
32

 Aunur Rofik Lil Firdaus, Opick Oase Spiritual dalam 

Senandung, 73. 
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mengampuni seluruh 

dosa. Dia Maha 

pengampun dan maha 

penyayang. Kembalilah 

kepada tuhan kalian dan 

berserah dirilah kepada-

Nya sebelum siksa 

tersebut datang kepada 

kalian dan kalian tidak 

mendapat pertolongan. 
33

 

 

2) Taubat 

Lirik lagu berjudul Taubat 

merupakan ajakan kepada semua 

untuk sama-sama berbenah 

membersihkan dan mensucikan diri 

dari segala dosa yang pernah 

diperbuat. Sebagaimana dalam 

potongan lirik berikut: 

Wahai tuhan aku lemah 

Hilang terumur noda 

Hapuskanlah terangilah 

Jiwa di hitam jalanku 

Ampunkanlah aku 

Terimalah taubatku 

 

Tak ada seorang pun di 

dunia ini yang tidak pernah luput 

dari kesalahan dan dosa, namun , 

kadang kita berusaha melaliakannya 

atau memang malas untuk 

mengingatnya. Bahkan, tak jarang 

sebagian diri kita yang bangga 

dengan dosa-dosa, menyombongkan 

diri dengan apa yang dianggapnya 

hebat, padahal manusia tidak ada 

                                                           
33

 Arif Fakhrudin,Siti Irhamah, Al-Hidayah Al-Qur‟an Tafsir 

Per Kata Tajwid Kode Angka,Q.S Az Zumar ke 39 ayat 53-54 , 

465. 
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artinya sama sekali dibandingkan 

dengan kebesaran Allah swt.
34

 

  Manusia memang 

tempatnya salah dan lupa, karena itu 

kodrat kemanusiaan. Tetapi, 

akankah kelalaian selalu menjadi 

alasan atas dosa dan kesalahan yang 

kita perbuat. Padahal hati nurani 

kita selalu memperingatkan 

kesalahan setiap saat.  

  Penyesalan merupakan 

tangga pertama bagi seseorang yang 

melakukan tobat. Artinya, jika 

seseorang memiliki banyak dosa, 

baik dosa kecil maupun besar, dan 

jumlahnya ribuan, maka ia dianggap 

bertobat ketika kalbunya terasa 

bergetar oleh rasa penyesalan,serta 

berusaha untuk bertaubat atas apa 

yang telah dilakukannya. Kita juga 

tidak merasa bangga melakukan 

dosa dan kesalahan, dan tidak 

menyenagi sama sekali apa yang 

telah dilakukan.  

3) Bersyukur 

Syukur menjadi media 

untuk memanfaatkan dan memlihara 

karunia Allah SWT. Hati yang 

bersyukur akan memperkuat dan 

memantapkan kebaikan yang ada, 

dan akan menghasilkan kebaikan 

yang belum ada. Orang yang tidak 

beriman dan tidak berpengetahuan 

tentang agama secara baik hanya 

akan bersyukur bila memperoleh 

rezeki material, kebendaan semata. 

Sementara, orang yang mengalami 

                                                           
34

 Aunur Rofik Lil Firdaus, Opick Oase Spiritual dalam 

Senandung,70. 
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pencerahan batin akan selalu 

bersyukur, baik ketika memperoleh 

nikmat atau tidak. 
35

 

Pesan tentang syukur dalam 

album Ya Rahman terdapat dalam 

lagu Allah Cinta pada lirik berikut: 

Allah cinta pada orang yang 

bersyukur 

Berdasarkan lirik tersebut, terdapat 

pesan yang dengan jelas 

disampaikan oleh Opick melalui 

lagunya yaitu tentang anjuran untuk 

bersyukur. Dalam lagu tersebut 

Opick menyebutkan bahwa orang 

yang bersyukur akan dicintai oleh 

Allah. 

Allah telah menetapkan 

akan memberikan tambahan nikmat 

jika bersyukur, seperti yang terdapat 

firman Allah Q.S Ibarahim (14) : 7  

           

            

      

Artinya:Dan (ingatlah) ketika 

Tuhanmu memaklumkan, 

“Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, niscaya aku akan 

menambah (nikmat) 

kepadamu, tetapi jika kamu 

mengingkari (Nikmatku), 

maka pasti azabku sangat 

pedih. 
36

  

                                                           
35

 Aunur Rofik Lil Firdaus, Opick Oase Spiritual dalam 

Senandung, 122-123 
36

 Arif Fakhrudin,Siti Irhamah, Al-Hidayah Al-Qur‟an Tafsir 

Per Kata Tajwid Kode Angka, Q.S Ibrahim Ke 14 (7) , 257. 
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Ayat tersebut menerangkan 

bahwa Allah juga menjamin tidak 

akan menyiksa hamba-Nya yang 

selalu bersyukur kepada-Nya. 

Karena, orang yang bersyukur 

adalah orang yang mampu 

menggunakan akal sehat dan 

hatinya untuk menyadari potensi 

kemanusiaan, menyadari tujuan 

hidup, dan selalu berpegang teguh 

kepada apa yang diperintahkan 

Allah, serta sanggup menjauhkan 

diri dari apa yang dilarang oleh-

Nya. Allah berfirman,  

             

                

Artinya:  mengapa Allah akan 

menyiksamu, jika kamu 

bersyukur dan beriman. 

Dan Allah  Maha 

Mensyukuri, Maha 

Mengetahui ” Q.S An-

Nisa (4): 147.
37

 

 

2. Relevansi Pesan Dakwah dalam Album Ya 

Rahman dengan Kehidupan Masyarakat  

Pesan dakwah merupakan unsur dari 

sebuah aktivitas dakwah yang berupa informasi 

atau nasihat yang disampaikan oleh seorang da‟I 

kepada mad‟u. Dakwah harus dilakukan dengan 

memasuki wilayah yang lebih dalam dari 

kehidupan masyarakat, sekaligus memberikan 

bimbingan pada tuntutan factual di mana 

                                                           
37

 Arif Fakhrudin,Siti Irhamah, Al-Hidayah Al-Qur‟an Tafsir 

Per Kata Tajwid Kode Angka, Q.S An-Nisa Ke 4 Ayat 147, 102 
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dakwah dilaksanakan.
38

 Pesan dakwah yang 

sesuai dengan objek akan meningkatkan 

efektifitas dakwah. 

Seiring dengan perkembangan zaman yang 

semakin kompleks, pesan dakwah harus relevan 

dengan kehidupan masyarakat. Hal ini 

diperlukan agar tujuan dakwah dapat terlaksana 

dengan baik. Sebagaimana dalam lirik lagu pada 

album Ya Rahman yang banyak memuat pesan 

tentang akidah, syariah, maupun akhlak. Ketiga 

komponen tersebut menjadi dasar yang harus 

termuat dalam pesan dakwah.  

Wabah covid-19 yang terjadi di dunia saat 

ini menjadi salah satu permasalah umat 

beragama khusus umat Islam. Dengan adanya 

wabah ini memberikan ujian kepada kita semua 

baik dari berbagai aspek tak terkecuali 

keagamaan. Wabah ini berhasil memberikan 

keraguan kepada umat muslim baik dalam aspek 

akidah, syariah, maupun akhlak. Sehingga 

dakwah sangat diperlukan untuk mengatasi 

keraguan-keraguan tersebut. Berikut adalah 

relevansi pesan-pesan dalam album Ya Rahman 

karya Opick dengan kondisi saat ini: 

a. Relevansi Pesan Akidah 

Aspek akidah, pesan dalam album Ya 

Rahman berupa keimanan terhadap Allah 

SWT, mengikuti perintah Rasul, 

menyadari datangnya kematian yang 

secara tiba-tiba, serta percaya adanya hari 

setelah kematian. Akidah tidak hanya 

sekedar ucapan dan keyakinan, namun juga 

harus disertai perbuatan. Dalam kehidupan 

ini, tentunya manusia mempunyai berbagai 

macam ujian dan cobaan. Ujian dan 

cobaan tersebut bisa berupa godaan nafsu 

                                                           
38

 Asep Saiful Muhtadi, Komunikasi Dakwah: Teori, 

Pendekatan, dan Aplikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 

8. 
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untuk melakukan perbuatan yang dapat 

melunturkan ketauhidan seseorang. 

Sehingga seorang muslim harus 

menguatkan pondasi keyakinan dirinya 

terhadap rahman dan rahim Allah SWT.  

Seseorang yang meyakini bahwa 

kematian adalah hal yang tidak bisa 

ditunda dan mengimani adanya kehidupan 

setelah kematian akan lebih 

mempersiapkan diri. Mereka tentu tidak 

akan menyia-nyiakan hidup mereka hanya 

untuk kesenangan dunia sesaat. 

Sebagaimana potret kehidupan saat ini 

pada 14 Oktober 2020 tercatat sebanyak 

38.426.539 kasus, dengan kasus meninggal 

dunia sebanyak 1.091.759 jiwa dan 

sembuh 28.883.946, sedangkan sisanya 

masih dalam perawatan.
39

 Sebagai umat 

muslim kita harus yakin bahwa wabah 

yang terjadi saat ini dalah bentuk dari 

takdir Allah SWT. Sehingga kita harus 

berusaha untuk mencegah penyebarannya 

dan bertawakkal kepada-Nya.  

Allah SWT berfirman dalam QS. At 

Taubah ayat 72: 

                     

              

Artinya:  Katakanlah: "Sekali-kali tidak 

akan menimpa kami melainkan 

apa yang Telah ditetapkan 

Allah untuk kami. dialah 

pelindung kami, dan Hanya 
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 Diakses melalui https://worldometers.info/coronavirus/ 

pada 14 Oktober 2020 pukul 17.59 WIB. 
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kepada Allah orang-orang yang 

beriman harus bertawakal."
40

 

 

Berdasarkan ayat di atas maka sebagai 

muslim kita harus selalu yakin bahwa 

segala sesuatu yang ada di dunia ini telah 

menjadi ketetapan Allah. Sama halnya 

dengan covid-19 yang menjadi tentara 

Allah dalam memberikan ujian kepada 

umat manusia di dunia. Oleh karenanya 

kita harus meningkatkan iman dan 

bertawakal. 

Selanjutnya sebagai bentuk keimanan 

kepada Nabi dan Rasul kita harus 

mengikuti sunnah beliau. Yang dalam 

kondisi pandemi seperti sekarang kita 

harus ikut mematuhi protokol kesehatan 

sebagai upaya untuk mencegah 

kemadharatan. Karena mencegah 

kemadharan lebih utama dibandingkan 

dengan mencari kemanfaatan. 

Berdasarkan pada permasalahan ini, 

membuktikan bahwa akidah harus tetap 

ada di dalam diri setiap muslim pada 

kondisi apapun. Opick telah memberikan 

pesan tersebut melalui lagu-lagunya dalam 

album Ya Rahman untuk selalu menjaga 

keimanan kita. Tidak hanya keimanan 

kepada Allah, melainkan juga keimanan 

kepada rasul, takdir, dan hari akhir. 

 

b. Relevansi Pesan Syariah 

Aspek syariah yang ditekankan dalam 

pesan lirik lagu Opick adalah ajakan untuk 

beribadah kepada Allah. Melaksanakan 

shalat tepat waktu menjadi salah satu pesan 

                                                           
40

 Arif Fakhrudin,Siti Irhamah, Al-Hidayah Al-qur‟an Tafsir 

Per Kata Tajwid Kode Angka, (Tangerang Selatan Banten : 

Kalim), Q.S Ke 9, Jus 10, 195. 
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yang terkandung dalam album Ya Rahman. 

Shalat merupakan ibadah wajib yang 

dikerjakan oleh setiap muslim. Namun, di 

tengah wabah covid-19 sekarang kegiatan 

ibadah yang melibatkan banyak orang 

dibatasi. Seperti ditiadakan shalat Jum‟at 

atau pembatasan ibadah Haji. Dari harian 

suara.com yang diunggah pada 30 Juli 

2020 disebutkan bahwa Jemaah haji tahun 

2020 dibatasi sebanyak 10.000 jiwa. 

Padahal di tahun-tahun sebelumnya sekitar 

2,5 juta Jemaah mengunjungi Makkah.
41

 

Meskipun terdapat pembatasan, bukan 

berarti kewajiban ini dapat ditinggalkan. 

Hal yang ditekankan disini adalah jama‟ah 

bukan hukumnya. Jadi kewajiban shalat 

masih tetap berjalan disituasi apa pun. 

Hanya saja sebagai upaya pencegahan 

penyebaran covid-19, pemerintah 

memberikan peraturan untuk ibadah di 

rumah masing-masing.  

Selain pembatasan shalat berjamaah, 

wabah ini memang menyumbang kasus 

kemiskinan baru. Sebagaimana dari 

kompas.com yang menyebutkan terjadi 

peningkatan jumlah penduduk miskin yang 

tercatat sebanyak 26,4 juta orang saat ini. 

Data tersebut menunjukkan adanya 

kenaikan 1,63 juta penduduk miskin di 

Indonesia.
42

 

Berdasarkan fakta di atas, diharapkan 

dapat memberikan kesadaran kepada 

masyarakat yang tergolong kaya untuk 

                                                           
41

 Reza Gunadha, Tak Hanya 1.000, Jemaah Haji Tahun Ini 

Ternyata Mencapai 10.000 Orang, diakses di laman 
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 Mutia Fauzia, BPS: Dampak Covid-19, Penduduk Miskin 
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dapat mengeluarkan sebagian hartanya 

kepada warga miskin. Dengan memberikan 

zakat kepada kaum dhuafa berarti mereka 

telah melaksanakan syariat agama berupa 

kewajiban untuk mengeluarkan zakat. 

Sehingga kesejahteraan masyarakat di 

tengah pandemi ini akan terjamin jika 

banyak dari golongan berada yang 

menghitung nisab zakatnya sesuai dengan 

aturan agama.  

Selain dua hal diatas, wabah covid-19 

juga berdampak pada beberapa kegiatan 

yang telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2020. 

Diantaranya pembatasan sekolah dan 

tempat kerja, penutupan tempat ibadah 

untuk umum, pembatasan transportasi, 

maupun larangan berkerumun yang 

melibatkan banyak orang.
43

 Pembatasan ini 

bukanlah tanpa alasan, melainkan sebagai 

upaya pemeirntah dalam memutus rantai 

penyebaran covid-19. Peraturan tersebut 

sesuai dengan anjuran agama bahwa  

kemaslahatan umat lebih didahulukan dari 

kemaslahatan khusus.
44

 Hal ini relevan 

dengan prinsip mu‟amalah yang 

mementingkan kemaslahatan umat. 

 

c. Relevansi Pesan Akhlak 

Manusia dianjurkan untuk memiliki 

akhlak yang baik. Tidak hanya akhlak 

manusia kepada manusia, namun juga 

akhlak manusia kepada Tuhan. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi di 
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 Rahmad, Daftar Larangan PSBB untuk Cegah Covid-19, 
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dalam masyarakat, bahwa setiap manusia 

pasti memiliki dosa dan khilaf. Dengan 

demikian, maka manusia perlu bertaubat, 

tidak putus asa dengan rahmat Allah, serta 

bersyukur atas nikmat yang diperoleh.  

Allah SWT berfirman dalam QS. 

Maryam ayat 71-72: 

                 

                

          

Artinya:  Dan tidak ada seorangpun dari 

padamu, melainkan mendatangi 

neraka itu. hal itu bagi 

Tuhanmu adalah suatu 

kemestian yang sudah 

ditetapkan. Kemudian kami 

akan menyelamatkan orang-

orang yang bertakwa dan 

membiarkan orang-orang yang 

zalim di dalam neraka dalam 

keadaan berlutut.
45

 

 

Menurut Muhaimin, rasa syukur akan 

membuat kita meninggalkan segala bentuk 

kemaksiatan.
46

 Selain itu, bersyukur juga 

memersembahan kenikmatan yang 

dilimpahkan oleh Allah dalam rangka 

untuk menaati-Nya dan memperoleh 

keridhaan-Nya. Namun faktanya, banyak 

dari masyarakat kita yang bersyukur atas 

nikmat dari Allah SWT. Ini dibuktikan 

                                                           
45
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dengan banyaknya kasus korupsi di 

Indonesia.  

Dalam harian kompas.com yang 

diunggah pada 30 September 2020, 

disebutkan bahwa KPK telah menindak 6 

kasus korupsi dalam 6 bulan awal di tahun 

2020.
47

 Korupsi merupakan perbuatan 

tercela yang dimiliki oleh orang yang 

lemah iman. Karena apabila seseorang itu 

memiliki keimanan yang kuat, mereka 

tidak akan berani melakukan tindak 

kejahatan. 

Hal tersebutlah yang menjadi salah 

satu alasan dari lagu-lagu yang diciptakan 

oleh Opick dalam album Ya Rahman yaitu 

berusaha mengingatkan seseorang untuk 

memperkuat iman seseorang. Karena 

dengan kuatnya keimanan maka segala 

akhlak tercela akan berkurang. Dan akhlak 

terpuji semakin banyak. Sehingga 

kehidupan akan terasa damai. 

Selain tindak korupsi, masalah yang 

kerap lagi muncul berkaitan dengan akhlak 

adalah  narkotika. Berdasarkan surat kabar 

online Tirto.id, bentuk kejahatan yang 

marak terjadi diperkuat oleh data kejahatan 

nasional pada pekan ke-28 tercatat 

sebanyak 5.557 kasus. Narkotika sebanyak 

718 kasus, pencurian dengan pemberatan 

sebanyak 616 kasus, penggelapan 

sebanyak 396 kasus, pencurian kendaraan 

bermotor sebanyak 223 kasus, dan 
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pencurian  dengan kekerasan sebanyak 199 

kasus.
48

 

Generasi kita saat ini begitu mudah 

mendapat suguhan tayangan sadis, adegan, 

mesum, dan tradisi liberal (bebas) tak 

bertuhan yang masuk keseluruh sendi 

kehidupan, baik melalui media cetak 

ataupun media elektronik.
49

 Hal inilah 

yang lebih banyak menyumbang kenakalan 

remaja yang terjadi di lingkungan kita. 

Anak muda yang masih labil akan lebih 

mudah terjerumus kepada perbuatan 

maksiat yang dipertontonkan di berbagai 

media. 

Seorang muslim seharusnya 

menyadari hal tersebut, sehingga kita dapat 

memaksimalkan ibadah dan mengusahakan 

ikhlas dalam beribadah sebagai wujud rasa 

syukur kepada Allah. Dengan satu kali 

bersyukur, kita akan menerima seribu 

nikmat. Semakin banyak bersyukur, maka 

kenikmatan yang diterima akan semakin 

bertambah.    
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 Aunur Rofik Lil Firdaus, Opick Oase Spiritual dalam 

Senandung, 73. 
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