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 Video sebagai alat komunikasi massa memiliki peran yang 

cukup besar dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Manusia 

cenderung menyukai kesenangan dan keindahan, lantunan musik dengan 

diiringi visualisasi gambar yang menarik melalui video klip sebuah lagu 

biasanya dapat lebih cepat diingat oleh para penikmat musik. Sebuah lagu 

”Ya Allah Biha” karya grup Sabyan Gambus yang terdapat dalam album 

Bismilah. Video klip yang berdurasi selama 5 menit 1 detik ini 

mempunyai makna yang sangat dalam tentang berserah diri, 

menyerahakan hidup dan mati hanya kepada Allah SWT. Lantunan Do’a 

agar berakhir atau wafat dalam keadaan Husnul Khatimah. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk menguraikan pesan-pesan dakwah serta 

kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam video klip Ya Allah Biha 

Grup Sabyan gambus. Dari pernyataan diatas muncul pertanyaan yang 

dapat dirumuskan, yakni bagaimana penggambaran makna icon, indeks 

dan simbol dalam video klip “Ya Allah Biha” karya Sabyan Gambus. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitan ini adalah metode analisis semiotik. Analisis 

semiotik merupakan cara atau metode untuk menganalisis dan 

memberikan makna-makna terhadap lambang-lambang yang terdapat 

dalam suatu pesan atau teks. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data 

primer berasal dari rekaman video klip “Ya Allah Biha” karya Sabyan 

Gambus, sedangkan sumber data sekuder berasal dari studi kepustakaan. 

Hasil penelitian ini berupa pesan dakwah, meliputi pesan aqidah yang 

mengajarkan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada 

qada dan qadar, pesan akhlak yang mengajarkan kita  menghindari 

kegiatan yang dapat merugikan orang lain, dan pesan syari’ah berupa 

kewajiban menjalankan kewajiban yang telah di perintahkan oleh Allah. 
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