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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, penelitian ini memperoleh hasil bahwa 

terdapat pesan-pesan dakwah dalam lirik lagu-lagu 

religi yang ada di dalam album Ya Rahman edisi 

2007.Pesan-pesan dakwah yang telah ditemukan 

dibedakan menjadi tiga kategori yaitu:  

1. Pertama, pesan akidah yang di dalamnya termasuk 

pesan untuk meningkatkan keimanan terhadap 

Allah SWT, mempercayai akan datangnya 

kematian  yang tiba-tiba, taat kepada rasul, serta 

meyakini adanya Qadha dan Qadhar Allah SWT.  

2. Kedua, pesan syariah meliputi ibadah dan 

mu‟amalah. Adapun pesan ibadah dalam album 

tersebut adalah ajakan untuk mendirikan shalat 

tepat waktu dan khusyuk, ajakan untuk zakat, serta 

ajakan untuk menuaikan haji bagi umat yang 

mampu. Sedangkan untuk pesan syariah berupa 

mu‟amalah  lebih menekankan pada himbauan 

untuk berbuat baik kepada sesama makhluk.  

3. Ketiga, pesan akhlak dalam album Ya Rahman ini 

diantarnya adalah anjuran untuk bertaubat, tidak 

putus asa dari rahmat Allah, serta anjuran untuk 

selalu menyukuri nikmat Allah. 

Pesan-pesan dakwah yang terdapat dalam album 

Ya Rahman tersebut relevan dengan potret kehidupan 

masyarakat. Dalam keseharian masyarakat yang selalu 

menghadapi ujian, cobaan hingga nafsu dikhawatirkan 

dapat merusak akhlak bangsa. Di tengah pandemi 

covid-19 ini banyak ujian yang menyangkut aspek 

akidah, syariah, dan akhlak. Berikut adalah relevansi 

pesan-pesan dalam album Ya Rahman dengan 

kehidupan masyarakat saat ini: 

1. Dalam aspek akidah, dengan adanya wabah covid-

19 yang meresahkan warga dunia, sikap yang perlu 

kita ambil adalah dengan menguatkan akidah. 



86 

Percaya bahwa covid-19 adalah ciptaan Allah dan 

takdir Allah.  

2. Dalam aspek syariah, meskipun terdapat 

pembatasan shalat berjama‟ah dan ibadah haji. 

Kewajiban untuk tetap mendirikan shalat adalah 

suatu hal yang pasti, maka harus dilaksanakan 

individu di rumah masing-masing. Namun, untuk 

mencegah keburukan yang terjadi di masa depan 

maka diperlukan aturan tersebut sebagai upaya 

untuk kemaslahatan umat. 

3. Dalam aspek akhlak, telah terjadi banyak tindak 

kriminal di Indonesia disebabkan kurangnya iman. 

Sehingga akhlak tercela dengan mudah dilakukan. 

Oleh karenanya sebagai muslim kita harus 

bertaubat dan selalu bersyukur agar perbuatan 

tercela dapat dihindari.  

    

B. Saran-saran 

Adapun setelah melalukan penelitian, peneliti 

memberikan saran yang akan mendukung kemajuan 

dunia dakwah. Berikut saran-saran yang diberikan oleh 

peneliti: 

1. Bagi pencipta lagu diharapkan untuk senantiasa 

menciptakan lagu-lagu yang mempunyai nilai 

moral dan keislaman agar selain dapat menghibur 

juga memberikan pembelajaran bagi penikmat 

musik. 

2. Bagi penikmat  musik diharapkan dapat memilih 

dan memilah lagu yang memberikan manfaat pada 

dirinya. Serta menerapkan pesan-pesan yang 

teerkandung di dalamnya. 

3. Bagi praktisi dan ilmuan dakwah untuk selalu 

berupaya mengembangkan sarana dakwah yang 

efektif, dan lebih memperhatikan seni karena 

dakwah melalui kesenian khususnya musik juga 

memberikan kefektifan dalam media berdakwah. 

 


