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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini dunia hiburan memegang peranan penting di masyarakat. Oleh 

karena itu banyak orang yang menggunakan media hiburan sebagai sarana 

penyampaian pesan. Pesan tersebut dapat berupa curahan hati, sindiran, politik, 

bahkan sampai masalah agama yang disampaikan melalui film, musik, ataupun 

pertunjukan teater. Hal itu digunakan karena dapat di anggap lebih mudah untuk 

diterima oleh masyarakat, dalam perkembangannya media hiburan elektronik sampai 

media baru internet saat ini sudah banyak dinikmati oleh masyarakat luas mulai 

kalangan atas sampai kalangan bawah. 

Di era seperti sekarang masyarakat banyak yang lebih menginginkan sesuatu 

yang instant yang didukung dengan teknologi yang berkembang sangat pesat. 

Perkembangan ini  dapat mempengaruhi industri hiburan yang ada. Perkembangan 

dunia hiburan khususnya musik saat ini sangat mendapat tempat di masyarakat, 

dikarenakan mudahnya akses dan di unduh (download) serta dapat diputar praktis 

menggunakan gadget.  

Musik merupakan salah satu bentuk dari media komunikasi massa. Musik 

terdiri dari susunan nada dan lirik sehingga pesan-pesan yang disampaikan menjadi 

lebih ringan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan alunan nada akan membuat 

pesan yang disampaikan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat atau 
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pendengarnya. Selain itu, musik merupakan salah satu media yang paling gampang 

diterima oleh hampir semua kalangan. 

Pada awalnya musik masih identik dengan aliran atau genre rock, jazz, slow, 

dan pop. Namun seiring perkembangannya, genre atau aliran musik tersebut 

semakin bertambah dan berfariasi, untuk musik rock saja banyak di padukan dengan 

berbagai genre-genre lain misalnya rock alternatif, pop rock, punk rock dan masih 

banyak lagi aliran yang rock yang mengalami perpaduan genre, begitu juga dengan, 

RnB , Underground hingga Hip Hop. 

Musik saat ini identik dengan lagu-lagu bertemakan cinta. Tema ini dianggap 

lebih banyak diminati oleh para pecinta musik. Para musisi atau group band banyak 

menciptakan lagu-lagu bertemakan cinta untuk mencuri tempat di hati masyarakat. 

Selain itu sepuluh tahun terakhir ini banyak bermunculan group band, penyanyi, 

bahkan kontes bernyanyi yang diselenggarakan beberapa statiun televisi untuk 

mewadahi talenta-talenta baru di bidang musik. 

Tema lagu menang sangat di pengaruhi oleh kebutuhan pasar industri musik 

untuk konsumsi publik, jadi banyak penyanyi ataupun group band yang berpaling 

dari aliran basic musiknya  untuk bisa memenuhi kebutuhan industri musik. Ada 

yang bersifat sementara dan ada yang bersifat permanen mengganti genre atau aliran 

musik mereka.  Apalagi menjelang datangnya bulan Ramadahan beberapa penyanyi 

atau bahkan group band juga banyak mengeluarkan single religi bahkan album 

religi. 
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Musik adalah salah satu media dakwah yang marak digunakan saat ini. Hal 

ini dikarenakan kurangnya antusias masyarakat dalam mendengarkan dakwah-

dakwah  keagamaan  ataupun ceramah di tempat peribadatan. Melihat hal ini ada 

beberapa yang masih berusaha agar dakwah bisa lebih mudah di terima oleh 

masyarakat terlebih kaula muda. Saat ini banyak bermunculan dakwah yang 

disampaikan lewat lagu. Bukan hanya oleh para penyanyi religi saja tetapi penyanyi 

dan group band yang awalnya bukan seorang penyanyi religi mulai menyanyikan 

lagu-lagu yang bertema religius.  

Lagu religi yang dahulunya identik dengan alat- alat musik tradisional seperti 

rebana. Kini semua dikemas dengan lebih moderen, menggunakan alat musik yang 

lebih umum yakni musik elektrik seperti guitar, keyboard, piano serta kombinasi 

berbagai alat musik dengan genre-genre lainnya. 

Hal ini membuat para penyanyi ataupun group band disaat menjelang 

ramadhan banyak bermunculan lagu-lagu religi. Tetapi lagu-lagu yang muncul 

belum tentu mengandung banyak pesan keagamaan yang tersurat jelas dalam lagu-

lagu tersebut. Dalam hal ini terdapat dua komposisi yang dijadikan satu yaitu lirik-

lirik religi dengan alunan pop, rock, jazz, dan bahkan rap, kreatifitas musisi disini 

benar-benar di uji untuk memadukan komponen dan komposisi antara lirik dan 

pesan-pesan yang disampaikan. Selain itu, kepekaan akan perkembangan media dan 

teknologi juga menjadi peluang untuk mengembangkan lagu-lagu religi tersebut. 

Musisi-musisi dalam negeri yang bisa memanfaatkan kondisi yang ada 

sehingga mereka masih bisa tetap bertahan dan bahkan memiliki prestasi di industri 
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musik tanah air. Salah satunya group band Ungu (band yang menjadi sample 

penelitian). Kerja keras yang di bangun dengan kekokohan dan kreatifitas mereka 

dalam bermusik membawa group band yang di gawangi lima orang personil yang 

bergenre pop rock yang menjadi basic dari musik band Ungu dan terus berkembang 

menuju ketingkat tinggi kepopularitasannya. 

Merujuk pada salah satu teori yang ada dalam komunikasi massa yaitu Uses 

and Gartifikation theory (Blumer and Katz) yaitu dikatakan bahwa pengguna media 

memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan 

kata lain pengguna media itu adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi 

(Nurudin, 2003:181). 

Ungu merupakan band pop rock yang banyak menyanyikan lagu bertemakan 

cinta, persahabatan, perpisahan dan lain-lain. Tetapi mulai tahun 2006 Ungu 

mengeluarkan album pertama yang bertajuk reliji yaitu dengan mini album 

SurgaMu. Ungu dengan lagu di album-album sebelumnya merupakan sesuatu yang 

agak bertolak belakang dengan kereligiusan. Apakah album religi yang di luncurkan 

group band Ungu juga banyak membahas ajaran agama secara merata komposisinya 

ataukah cuma sekedar menjual popularitas, karena pada tahun sebelumnya Opick 

mengeluarkan album reliji Istigfar pada tahun 2005 dan hasilnya mampu mencetak 

double platinum, dengan penjualan lebih dari 300 ribu juta copy.  

Aunur Rofiq Lil Firdaus  atau yang kita kenal dengan Opick sendiri 

merupakan penyanyi yang memang menyanyikan lagu-lagu yang bertajuk religi 

sejak tahun 2005, berbasik agama yang kuat dan Opick juga memang memfokuskan 
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semua lagu-lagunya dalam hal religi.  Opick juga di nobatkan  sebagai duta musik 

Islami Nasyid oleh lembaga ANN yaitu lembaga Asosiasi Nasyid Nusantara 

(http://rinagarmina.blogspot.com). Hal ini sedikit berbeda dengan Ungu yang pada 

awal berdirinya memang menganut genre pop rock yang lebih banyak menyanyikan 

lagu dengan senandung tentang percintaan, perpisahan, kisah kehidupan dan lain-

lain. 

Keberhasilan album  religi pada tahun 2006 terus merilis album mini yang 

tertajuk religi. Selama empat tahun berturut-turut hingga tahun 2009. Yang di mulai 

suksesnya album mini SurgaMu pada tahun 2006 kemudian Ungu kembali 

mengeluarkan album religi "Para PencariMu" (2007), "Aku dan Tuhanku" (2008) 

sampai album Maha Besar yang di rilis pada tahun  2009.  

Pada tahun yang sama juga Ungu mengeluarkan album pop meraka yaitu 

pada tahun 2007 “Untukmu Selamanya” dan pada tahun 2009 “Penguasa Hati”, tapi 

disini Ungu tampil sedikit berbeda dengan album-abum sebelumnya, karena single 

andalannya "Hampa hatiku" (2009) Ungu memasukkan unsur musik dangdut 

(http://faisker-ungu.blogspot.com). Ungu juga pernah berkolaborasi dengan beberapa 

band tanah air serta penyanyi legendaris salah satunya Almarhum Crisye dengan 

lagu yang berjudul Cinta yang lain dan masih banyak lagi ungu berkolaborasi yang 

menghasilkan single- single atau aransemen yang mampu bersaing di industri musik 

tanah air. 

Lagu Ungu juga pernah dijadikan beberapa sountrak film, salah satunya 

merupakan film karya Hanum Bramantio yaitu Ayat-ayat Cinta dan menjadi OST 

http://rinagarmina.blogspot.com/
http://faisker-ungu.blogspot.com/
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Film "Ayat-Ayat Cinta" pada tahun 2008, dengan judul lagu "Tercipta Untukku" dan 

"Andai Ku Tahu" dan masih banyak lagi lagu ungu yang dipakai sebagai soundtrack 

sinetron dan film. 

Dari perkembangan karir Ungu didalam dunia musik dari awal hingga akhir 

ini. Menjadi sebuah pertanyaan sendiri apakah alasan Ungu memilih lagu religi 

dalam beberapa albumnya apakah didasarkan atas sebuah fenomena baru, musim 

tertentu, atau Ungu ingin menyampaikan pesan dakwah melalui lagu-lagunya 

ataukah popular efek dari meledaknya album-album religi yang lain. Sedangkan jika 

kita lihat, Ungu memiliki segmen besar yang lebih ke usia remaja atau anak muda, 

dan bukan group band yang memegang tema religius di awal karirnya. Hal ini 

sedikit berbeda dengan penyanyi-penyanyi yang memang konsisten bermusik 

bertemakan religius. Misalnya, Opick dan Hadad Alwi yang konsisten dari awal 

karir memilih tema religi. 

Seperti uraian diatas peneliti ingin mengetahui isi pesan dakwah Islam pada 

album-album religi Ungu dan frekuensi kemunculannya. Maka dari situ peneliti 

mengangkat penelitian ini dengan judul ”Pesan Dakwah Islam Pada Album Religi 

Karya Band Ungu” (Analisis Isi pada empat album religi Ungu).  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah  

1. Isi pesan dakwah apa sajakah yang terkandung dalam album reliji Ungu 
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2. Seberapa banyak frekuensi kemunculannya dalam satu album. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Dari pemaparan Rumusan Masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk  mengetahui isi pesan dakwah apa sajakah yang terkandung dalam 

 album reliji Ungu   

2. Untuk mengetahui berapa frekuensi kemunculannya dalam satu album. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

D.1.Kegunaan Akademis 

 Secara teoritis penelitian ini merupakan analisis isi pada kalimat lagu 

album religi Ungu yang akan menunjukan frekuensi pesan dakwah. Pesan 

yang terdapat dalam album religi Ungu yang akan diteliti berdasarkan 

karakteristik yang sudah di tentukan. Oleh karena itu, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan tambahan perkembangan wawasan 

keilmuan yang berkaitan dengan komunikasi dakwah Islam melaui media 

massa terutama lagu. 

 Secara metodologis hasil dari penelitian ini di harapkan dapat di jadikan 

referensi kajian keilmuan yang berkaitan dengan penelitian-penelitian  

terutama penelitian selanjutantya yang membahas penelitian serupa dalam 

menganalisis isi sebuah lagu. 



8 

 

D.2. Kegunaan praktis  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan informasi kepada 

masyarakat tentang isi pesan komunikasi dakwah Islam yang terkadang terkesan 

kurang menarik. Namun dengan hadirnya media lagu komunikasi dakwah tersebut 

dapat lebih nyaman di nikmati oleh masyarakat. Dengan adanya group-group musik 

yang menyanyikan lagu-lagu bertemakan religi sehingga penelitian ini dapat 

membuktikan bahwa degan lagu-lagu juga bisa merupakan salah satu media untuk 

mengkomunikasikan dakwah Islam. 

 

E.  Tinjauan Pustaka  

E.1. Dakwah   

 E.1.1. Pengertian Dakwah 

 Dakwah itu sendiri berasal dari bahasa arab yang artinya : Da’a, dan Yad’u 

yang berarti panggilan, ajakan, seruan, yaitu semacam seruan dan ajakan ke agama 

Islam. Secara terminologi dakwah diartikan sebagai sisi positif dari ajakan untuk 

menuju keselamatan dunia akhirat (Ali Aziz, 2004: 4).  

 Manusia dilahirkan sebagai manusia yang fitrah dan dalam Islam juga di 

jelaskan bahwa manusia di beri amanah sajak manusia berjanji sanggup di jadikan 

khalifah di Bumi. Dari hal tersebut, maka manusia sabagai makluk yang fitrah 

mempunyai konsekuensi dengan melaksanakan kewajiban untuk menyerukan 

keamar ma’ruf nahi munkar yaitu dengan jalan berdakwah seperti yang di jelaskan 

dalam Al- Quran dalam surat Ali- imran 104 di jelaskan 
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Artinya :  

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung.(Q.S. Al imran ayat 104) 

 

 Menurut Prof. Thoha Yahya Omar M.A  mendefenisikan ilmu dakwah  secara 

umum yaitu:  Suatu Ilmu pengetahuan yang berisi cara-cara atau tuntutan bagaimana 

seharusnya menarik perhatian manusia untuk menganut, menyetujui, melaksankan 

suatu ide atau gagasan, pendapat atau pekerjaan tertentu. Adapun Dakwah menurut 

Islam adalah mengajak manusia dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang benar 

sesuai peringatan tuhan untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan 

akhirat (Ilaihi,2010:16). 

 Berdakwah pada awalnya ideal berceramah yang membahas hal tentang 

kehidupan dan lain-lain yang tentunya tidak terlepas dengan aspek sakralisasinya. 

Kini dengan hadirnya dakwah yang lebih simple untuk di sampaikan.Salah satunya 

melui lagu yang di lakukan oleh band Ungu merupakan metode pengrebekan agar 

dakwah yang tersampaikan lebih mudah dan menarik untuk di nikmati tanpa harus 

keluar dari syariat-syariat agama. 
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E.1.2. Materi Dakwah 

 Materi dakwah atau maddah adalah masalah isi pesan atau materi yang di 

sampaikan da’i pada ma’u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah 

dakwah adalah ajaran islam itu sendiri. Akan tetapi, ajaran islam yang di jadikan 

maddah dakwah itu pada garis besarnya dapat di kelompokan sebagai berikut (Ali 

aziz 2004:94). 

 

 E.1.2.1 Masalah Akidah 

 Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah akidah Islamiah. Karena 

akidah mengikat kalbu manusia dan menguasai batina dari akidah inilah yang 

membentuk moral (akhlak) manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali di jadikan 

materi dalam dakwah islam adalah akidah atau keimanan. Dengan iman yang kukuh 

akan hadir keteguhan dan pengorbanan yang selalu menyertai setiap langkah 

dakwah. Akidah ini meliputi antara lain : Iman kepada Allah, Iman kepada 

MalaikatNya, Iman kepada kitab- kitabNya, Iman kepada Rasul-rasulNya, Iman 

kepada hari kiamat, Iman kepada Qadha dan Qadhar. 

 

 E.1.2.2 Masalah Syariah 

 Materi dakwah yang bersifat syariah ini sangat luas dan mengikat seluruh 

umat Islam. Ia merupakan jantung yang ada dan tak terpisahkan dari kehidupan umat 

Islam di berbagai penjuru dunia, dan sekaligus merupakan hal yang patut 
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dibanggakan. Kelebihan dari materi syariah Islam antara lain adalah bahwa ia tidak 

memiliki oleh umat-umat yang lain. 

 Materi dakwah dalam bidang syariah ini di maksud untuk memberi gambaran 

yang benar, pandangan jernih, kejadian secara cermat terhadap hujjah atau dalil- 

dalil dalam melihat setiap persoalan pembaharuan, sehingga umat tidak terperosok 

kedalamnya. 

 Pesan Syariah meliputi Ibadah Thaharah, Sholat, Zakat, Puasa, dan Haji. Serta 

Muamalah yang di dalalmnya terdapat Hukum Perdata (hukum niaga,hukum nikah 

dan hukum waris) dan Hukum Publik ( Hukum pidana,hukum negara, hukum perang 

dan damai) ( Ilaihi 2010: 20). 

 

 E.1.2.3. Masalah Akhlak 

 Ajaran tentang nilai etis dalam Islam disebut Akhlak. Wilayah akhlak Islam 

memiliki cakupan luas, samaluasnya dengan perilaku dan sikap manusia. Maka 

ajaran akhlak dalam Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang 

merupakan ekspresi dari kondisi kejiwaan. Dengan demikian yang menjadi materi 

akhlak dalam Islam adalah mengenai sifat dan kriketeria perbuatan manusia serta 

berbagai kewajiban yang harus di penuhina. Aklak disini meliputi berbagai hal 

seperti : 

a. Aklak kepada Allah, Akhlak ini berpedoman pada pengakuan dan kesadaran 

bahwa tiada tuhan selain Allah. 
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b. Akhlak terhadap sesama maunusia. 

c. Akhlak terhadap lingkungan hidup, baik binatang, tumbuhan maupun benda- 

benda yang bernyawa. 

 

E.1.3. Efek Dakwah  

 Dalam bahasa sederhana diartikan reaksi dakwah yang ditimbulkan oleh aksi 

dakwah. Menurut Jalaludin Rahmat Efek dapat terjadi pada tataran yaitu : 

1. Efek Kognitif yaitu : Terjadi jika da perubahan pada apa yang diketahui,  

dipahami, dan dipersepsi oleh khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi 

pengetahuan, ketrampilan, kepercayaan,atau informasi. 

2. Efek Afektif Yaitu Tim bul Jika da perubahan pada apa yang dirasakan, 

disenangi, atau dibenci khalayak, yang meliputi segala yang berkaitan dengan 

emosi, sikap, serta nilai. 

3. Efek Behavior yaitu : Merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, yang 

meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan tindakan berperilaku 

(Ilaihi, 2010:21). 

 

E.1.4. Metode Dakwah 

 Metode dakwah adalah cara-cara yang digunakan dai untuk menyampaikan 

pesan dakwah atau serentetan kegiatan dakwah untuk mencapai sebuah tujuan. 

Sementara itu, dalam komunikasi metode ini dikenal dengan Approach, yaitu cara-
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cara yang digunakan oleh seorang komunikator untuk mencapai suatu tujuan tertentu 

(Ilaihi, 2010:22). 

 Metode yang menjadi dasar Dakwah dibagi menjadi 3 yaitu : 

1. Hikmah, Yaitu : Berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi 

sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka sehingga 

di dalam menjalankan ajara-ajaran Islam selanjutnya mereka tidak lagi merasa 

terpaksa atau keberatan. 

2. Mauidhah Hasanah yaitu : Berdakwah dengan memberikan nasehat atau 

menyampaikan ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, sehingga nasehat dan 

ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. 

3. Mujadalah Yaitu : Berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah 

dengan cara sebaik-baiknya dengan tidak memberikan tekanan-tekanan dan 

tidak pula dengan menjelek-jelekan yang menjadi mitra dakwah 

(Ilaihi,2010:22). 

 

E.1.5. Tujuan Dakwah  

 Tujuan dakwah itu sendiri yaitu untuk menyampaikan kepada umatnya untuk 

berbuat baik sesuai pedoman Al-quran dan Hadist, tapi secara khusus, tujuan 

dakwah itu dapat di bedakan menjadi beberapa segi yaitu dari segi mitra dakwah dan 

dari segi pesan. Yaitu sebagai berikut (Ilaihi,2010:39). 

Dari segi mitra dakwah di bagi menjadi 4 yaitu : 
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1. Tujuan perseorangan, yaitu terbentuk pribadi muslim denganiman yang kuat, 

berperilaku sesuai dengan hukum-hukum Allah SWT, dan berakhlak karimah 

2. Tujuan untuk keluarga, yaitu terbentuk keluarga bahagia penuh ketentraman 

dan cinta kasih antara anggotakeluarga. 

3. Tujuan untuk masyarakat, yaitu membentuk masyarakat sejahterah dengan 

suasana keislaman. 

4. Tujuan umat manusia di seluruh dunia, yaitu terbentuk masyarakat dunia yang 

penuh dengan kedamaian dan ketenangan dengan tegaknya keadilan, 

persamaan hak dan kewajiban, tidak adanya diskriminasi dan eskploitasi serta 

harus saling tolong menolong dan menghormati. 

Dari segi pesan terbagi menjadi 2 yaitu : 

1. Tujuan Aqidah, yaitu tertanamnya aqidah yang mantap di hati manusia 

sehingga keyakinan ajaran-ajaran islam tidak di campuri dengan rasa 

keraguan. 

2. Tujuan Hukum, yaitu terbentuknya pribadi yang muslim dan luhur dengan 

sifat-sifat yang terpuji dan bersih dari sifat tercela. 

Dengan terpenuhnya persyaratan untuk terjadinya suatu komunikasi, seperti 

yang telah di ungkapkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwah itu sendiri 

merupakan sebuah proses komunikasi. 
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E.2. Komunikasi  

E.2.1. Pengertian komunikasi 

 Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari 

bahasa Latin communis yang berarti “sama”, communico, communicatio, atau 

communicare yang berarti “membuat sama” (to make common). Istilah pertama 

(communis) adalah istilah yang paling sering sebagai asal usul komunikasi, yang 

merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan 

bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama (Mulyana, 

2005 : 4). 

 Komunikasi pada hakikatnya adalah sebuah proses penyampaian pesan oleh 

komunikator kepada komunikan.Secara paradigmatis, komunikasi adalah proses 

penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau 

mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tak 

langsung melalui media (Effendy, 2006 : 5).  

 Pengertian komunikasi menurut Berelson dan Starainer dalam Fisher adalah 

penyampaian informasi, ide, emosi, keterampilan, dan seterusnya melalui 

penggunaan simbol kata, angka, grafik dan lain-lain (Fisher, 1990:10). Sedangkan 

menurut Onong U. Effendy komunikasi adalah peristiwa penyampaian ide manusia. 

(Effendy,1984 : 6). 

 Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa komunikasi merupakan suatu 

proses penyampaian pesan yang dapat berupa pesan informasi, ide, emosi, 
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keterampilan dan sebagainya melalui simbol atau lambang yang dapat menimbulkan 

efek berupa tingkah laku yang dilakukan dengan media-media tertentu.  

 Harold Lasswell dalam karyanya, The Structure and Function of 

Communication in Society, mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan 

komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut: Who Says What in Which 

Channel To Whom With What Effect? (Effendy 2005: 10). 

 Paradigma Lasswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima 

unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yakni:  

 - Komunikator ( communicator, source, sender )  

 - Pesan ( message )  

 - Media ( channel, media )  

 - Komunikan ( communicant, communicatee, receiver, recipient )  

 - Efek (effect, impact, influence)  

 Jadi berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang 

menimbulkan efek tertentu.   

 

E.2.2. Komunikasi Massa 

 Komunikasi massa menurut Alexis S.Tan, komunikasi massa itu komunikator 

adalah oraganisasi yang mampu memproduksi pesan dan mengirimkan secara 

serempak kesejumlah orang banyak yang terpisah (Nurudin, 2007: 11). 
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Defenisi lain pernah di kemukakan oleh Josep A. Devito yakni “First, mass 

communication is communication addressed to masses,to an extermaly large 

science. This does not mean that the audience includes all people or everyone who 

reads or everyone who watches television ; rather it means an audience that is large 

and generally rather poorly defiend. Second, mass communication is 

communiocation mediated by audio and/or visual transmitter. Mass communication 

is perhaps most easly and most logically defiend by its forms: television, radio, 

newspaper, magazines, filims,books, and tapes.  

 

Jika diterjemahkan secara bebas bisa di artikan “pertama komunikasi massa 

adalah komunikasi yang ditunjukan kepada massa, khalayak yang luar biasa 

banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua 

orang yang membaca atau semua orang nonton televisi, agaknya ini tidak berarti 

pula bahwa khalayak itu besar pada umumnya agak sukar untuk di defenisikasikan. 

Kedua , komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oelh pemancar-

pemancar audio atau audio visual.komunikasi massa barangkali akan lebih mudah 

dan lebih logis bila di defenisikan menurut bentuknya (televisi, radio, surat kabar,- 

majalah, film, buku dan pita ) (Nurudin, 2007: 11). Banyak orang yang mengartikan 

komunikasi massa sama dengan alat atau benda fisik yang berfungsi sebagai media 

massa. Padahal tidak demikian sebenarnya, pengertian komunikasi massa yang di 

maksud berbeda dengan yang tersebut diatas
 
(Winarmi 2003:5). 

 

E.2.3. Ciri-ciri komunikasi massa 

 Ada pun ciri-ciri dari komunikasi massa untuk bisa di katakana komunikasi 

massa yang meliputi (Nurudin, 2007: 19). 

1. Komunikator dalam Komunikasi Massa Melembaga 
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 Komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang, tetapi kumpulan 

orang. Artinya, gabungan antarberbagai macam unsur dan bekerja sama satu sama 

lain dalam sebuah lembaga. Lembaga yang dimaksud disini menyerupai sebuah 

sistem. Sistem itu adalah sekelompok orang, pedoman, dan media yang melakukan 

suatu kegiatan mengolah, menyimpan, menuangkan ide, gagasan, simbol, lambang 

menjadi pesan dalam membuat keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan dan 

saling pengertian satu sama lain dengan mengolah pesan itu menjadi sumber 

informasi.  

 Dengan demikian, komunikator dalam komunikasi massa setidak-tidaknya 

mempunyai ciri sebagai berikut : (1) Kumpulan individu, (2) Dalam berkomunikasi 

individu-individu itu terbatasi perannya dengan sistem dalam media massa, (3) 

Pesan yang disebarkan atas nama media yang bersangkutan dan bukan atas nama 

pribadi unsur-unsur yang terlibat, (4) Apa yang dikemukakan oleh komunikator 

biasannya untuk mencapai keuntungan atau mendapatkan laba secara ekonomis. 

 

2. Komunikasi dalam Komunikasi Massa Bersifat Heterogen  

 Komunikan dalam komunikasi massa sifatnya heterogen/beragam. Artinya, 

komunikan terdiri dari beragam pendidikan, umur, jenis kelamin, status sosial 

ekonomi, jabatan yang beragam, dan memiliki agama atau kepercayaan yang 

berbeda pula.  

Herbert Blumer pernah memberikan ciri tentang karakteristik audience/ komunikan 

sebagai berikut:  
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a. Audience dalam komunikasi massa sangatlah heterogen. Artinya, ia 

mempunyai heterogenitas komposisi atau susunan. Jika ditinjau dari asalnya, 

mereka berasal dari berbagai kelompok dalam masyarakat.  

b. Berisi individu-individu yang tidak tahu atau mengenal satu sama lain. Di 

samping itu, antarindividu itu tidak berinteraksi satu sama lain secara 

langsung.  

c. Mereka tidak mempunyai kepemimpinan atau organisasi formal. 

 

3. Pesannya Bersifat Umum.  

 Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditujukan kepada satu orang atau 

kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, pesan-pesannya ditujukan kepada 

khalayak yang plural. Oleh karena itu, pesan-pesan yang dikemukakan pun tidak 

boleh bersifat khusus. Khusus disini, artinya pesan memang tidak disengaja untuk 

golongan tertentu.  

 Ketika melihat televisi misalnya, karena televisi ditujukan untuk dinikmati 

oleh orang banyak, pesannya harus bersifat umum. Misalnya dalam pemilihan kata-

katanya, sebisa mungkin memakai kata populer bukan kata-kata ilmiah. Sebab, kata 

ilmiah merupakan monopoli kelompok tertentu.  
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4. Komunikasinya Berlangsung Satu Arah  

 Pada media massa, komunikasi hanya berjalan satu arah. Kita tidak bias 

langsung memberikan respon kepada komunikatornya (media massa yang 

bersangkutan), Kalaupun bisa, sifatnya tertunda.  

 

5. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan  

Salah satu ciri komunikasi massa selanjutnya adalah adanya keserempakan 

dalam proses penyebaran pesannya. Serempak berarti khalayak bisa menikmati 

media massa tersebut hampir bersamaan.  

 

6. Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis  

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kepada 

khalayaknya sangat membutuhkan bantuan peralatan teknis. Peralatan teknis yang 

dimaksud misalnya pemancar  untuk media elektronik (mekanik atau elektronik). 

Televisi disebut media massa yang kita bayangkan saat ini tidak terlepas dari 

pemancar. Apalagi dewasa ini telah terjadi revolusi komunikasi massa dengan 

perantaraan satelit. Peran satelit akan memudahkan proses pemancaran pesan yang 

dilakukan media elektronik seperti televisi. Bahkan saat ini sudah sering televisi 

melakukan siaran langsung (live) dan bukannya siaran yang direkam (recorded).  
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7. Komunikasi Massa Dikontrol oleh Gatekeeper  

Gatekeeper atau yang sering disebut penapis informasi/palang pintu/penjaga 

gawang, adalah orang yang sangat berperan dalam penyebaran informasi melalui 

media massa. Gatekeeper ini berfungsi sebagai orang yang ikut menambah atau 

mengurangi, menyederhanakan, mengemas agar semua informasi yang disebarkan 

lebih mudah dipahami. Gatekeeper ini juga berfungsi untuk menginterpretasikan 

pesan, menganalisis, menambah data, dan mengurangi pesan-pesannya. Intinya, 

gatekeeper merupakan pihak yang ikut menentukan pengemasan sebuah pesan dari 

media massa. Semakin kompleks sistem media yang dimiliki, semakin banyak pula 

(pemalang pintu atau penapis informasi) yang dilakukan. Bahkan, bisa dikatakan 

gatekeeper sangat menentukan berkualitas atau tidaknya informasi yang akan 

disebarkan. 

 

E.2.4. Media Komunikasi 

 Media yang dimaksud di sini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan 

pesan dari sumber kepada penerima. Terdapat beberapa pendapat mengenai saluran 

atau media. Ada yang menilai bahwa media bisa bermacam-macam bentuknya, 

misalnya dalam komunikasi antar pribadi pancaindera dianggap sebagai media 

komunikasi. 

 Bicara mengenai komunikasi massa, berarti tidak terlepas juga dengan 

institusi yang disebut dengan media massa. Secara umum media massa dimengerti 

sebagai sumber berita dan hiburan. Media massa juga memuat banyak pesan–pesan 
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penting, serta pesan-pesan yang bersifat persuasif untuk membawa audience nya 

kepada pemahaman dan opini yang berbeda mengenai suatu issue.   

 Dalam komunikasi massa, media adalah alat yang dapat menghubungkan 

antara sumber dan penerima yang sifatnya terbuka, dimana setiap orang dapat 

melihat, membaca dan mendengarnya. Media dalam komunikasi massa dapat 

dibedakan kedalam dua kategori, yakni media cetak dan media elektronik. Media 

cetak seperti halnya surat kabar, maja lah, buku, leaflet, brosur, stiker, buletin, hand 

out, poster, spanduk, dan sebagainya. Sedangkan media elektronik antara lain: radio, 

film, televisi, video recording, komputer, electronic board, audio kaset dan 

sebagainya. 

 

E.2.5. Tujuan Komunikasi  

Berkomunikasi dengan baik dan berhasil harus mempunyai pengetahuan yang 

jelas mangenai maksud dan tujuan komunikasi.tanpa danya tujuan yang  jelas, sulit 

bagi kita untuk mengharapkan respon yang benar dari komunikan. 

Adapun tujuan dari komunikasi itu sendiri dalam buku ilmu  Teori dan Filsafat 

komunikasi menurut Onong Ucjana Effendy (Effendy,2003 :55) yaitu :  

1.Mengubah sikap (to change the attitude) 

2.Mengubah opini/pandangan/pendapat (to change the openion) 

3.Merubah sikap/perilaku (to change the behavior) 

4.Merubah masyarakat (to change the society) 
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Sedangkan menurut Astrid. S. Sutanto (1993), mengemukakan adanya empat 

tujuan dalam berkomunikasi yaitu (Sutanto,1993:43) 

1.Memberi penerangan (informasi) 

2.Mempengaruhi 

3.mengisi waktu senggang 

4.pendidikan 

 Didalam berkomunikasi harus selalu sadar siapa sasaran yang di maksud. 

Pesan yang kita sampaikan harus sesuai dengan keadaan sasaran dan harus di terima 

oleh sasaran. (Hendarto,1993:51 ). 

komunikasi yang baik harus memiliki syarat-syarat yaitu : 

1. Bersifat Informatif (keterangan) 

Maksudnya disini yaitu komunikasi bersifat informasi. suartu pendekatan 

pikiran pada informasi yang bersifat invormatif agar informasi bersifat 

objektif. 

2.  Bersifat persuasif 

Maksudnya yaitu komunikasi disini menggugah orang seprti senang dan tidak 

senang, suka atau tidak suka. 

3. Bersifat hiburan (entertainment) 

Maksudnya disini yaitu komunikasi yang sifatnya menghibur dengan tujuan 

agar ada efek gembira. 
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E.3. Pesan  

Pesan adalah keseluruhan dari apa yang di sampaikan oleh komunikator. 

Pesan memiliki inti pesan (tema) ynag sebebnarnya menjadi pengarah di dalam 

usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan (Widjaja 2000: 32). 

Pesan juga dapat dia artikan sebagai perintah, nasehat, ataupun perintah dan amanat 

lewat orang lain. Menurut Wilbur Schramn dalam karya “ communication how 

work“ menyatakan bahwa : 

a. Pesan hendaknya di rancanag dan di sampaikan sedemikian rupa sehingga 

dapat menarik sasaran yang di maksud. 

b. Pesan hendaknya menyarankan untuk memperoleh jalan dalam memperoleh 

kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok, sasaran saat ia di gerakan untuk 

member tanggapan yang di kehendaki. 

Dalam proses komunikasi, pesan merupakan sekumpulan lambang 

komunikasi yang memiliki makna dan kegunaan dalam menyampaikan suatu ide 

gagasan kepada manusia lain. Pesan dirancang oleh komunikator untuk disampaikan 

kepada komunikan melalui saluran komunikasi tertentu. 

Pesan yang disampaikan kepada komunikan pada dasarnya merupakan 

refleksi dari persepsi atau perilaku komunikan sendiri. Komunikator dalam 

merancang pesan berorientasi (berpedoman) pada komunikan agar ditafsirkan sama 

dan diharapkan dapat mempengaruhi komunikan untuk bersikap dan berperilaku 

sesuai yang diharapkan komunikator (Ritonga, 2005:20). 
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Pesan menurut (Vardiansyah2004:60) adalah segala sesuatu yang 

disampaikan komunikator pada komunikan untuk mewujudkan motif 

komunikasinya. Pesan pada dasarnya bersifat abstrak. untuk membuatnya konkret 

manusia dengan akal budinya menciptakan lambang komunikasi: mimik, gerak 

gerik, suara, bahasa lisan dan bahasa tulisan. Karena itu, lambang komunikasi adalah 

bentuk atau wujud konkret dari pesan (http://komunitaspr.wordpress.com). 

Pesan dari komunikasi ini secra khas adalah bersumber dari Al- Qura’an 

pada QS Al ahzab ayat:39 

 

 

 

 

 

Artinya : 

(yaitu) orang-orang yang menyapaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-

Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang(pun) selain kepada Allah. Dan 

cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan.(QS Al ahzab ayat:39 

 

Dari apa yang di telah di tuliskan dalam Q.S Al Ahzab ayat 39 dapat di 

artikan bahwa pesan-pesan dakwah adalah semua pernyataan yang bersumberkan 

Al- Qur’an dan sunnah baik tertulis ataupun lisan dengan pesan- pesan (risalah) 

tersebut (Tasmara 1987:43). 
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E.4. Komunikasi Dakwah 

 E.4.1. Dakwah sebagai Aktifitas Komunikasi 

 Dakwah dan komunikasi pada hakekatnya nyaris tidak keliatan perbedaannya, 

karena pada dasarnya komunikasi dan dakwah adalah sama-sama proses 

penyampaian pesan. Komunikasi dakwah itu sendiri pada dasarnya memiliki 

persamaan seperti komunikasi yang lain  yang berlandaskan prinsip serta teori yang 

sama. 

 Dakwah dapat dikatakan aktifitas komunikasi karena dakwah adalah 

penyampaian pesan dari Da’i ke Mad’u. sama seperti kegiatan komunikasi yaitu 

penyampaiaan pesan dari komunikator ke komunikan. Secara Umum Komununikasi 

dakwah adalah penyampaian pesan dakwah yang secara sengaja di lakukan oleh 

komunikator (Da’i) kepada komunikan (Mad’u) dengan tujuan membuat komunikasi 

berperilaku tertentu (Ilaihi, 2010:24). 

Menurut Toto Tasmara, bahwa komunikasi dakwah adalah suatu bentuk 

komunikasi yang khas dimana seseorang komunikator menyampaikan pesan-pesan 

yang bersumber atau sesuai dengan ajaran Al Qur’an dan Sunnah, dengan tujuan 

agar orang lain dapat berbuat amal shaleh sesuai dengan pesan-pesan yang 

disampaikan. Jadi dari segi proses komunikasi dakwah hampir sama dengan 

komunikasi pada umumnya, tetapi yang membedakan hanya pada cara dan tujuan 

yang akan dicapai (Tasmara 1987: 43). 

Komunikasi dakwah merupakan  upaya komunikator seperti Ustaz, Ulama, 

Kiyai, Buya atau Mubalig dalam mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan-
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pesan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits kepada umat (Khalayak) Agar umat 

dapat mengetahui, memahami, menghayati, dan mengamalkan dalam kehidupan 

sehari-hari serta menjadikan Al-Quran dan Hadits sebagai pedoman hidupnya. 

Komunikasi dakwah secara sederhana dapat diartikan sebagai segala bentuk 

komunikasi yang berisi pesan ajakan kepada jalan Tuhan atau ajakan berbuat baik 

dan meninggalkan keburukan (Tasmara 1987: 40). 

Komunikasi dakwah sebagai ”proses penyampaian dan informasi Islam 

untuk memengaruhi komunikan (objek dakwah, mad’u) agar mengimani, 

mengilmui, mengamalkan, menyebarkan, dan membela kebenaran ajaran Islam. 

Komunikasi dakwah juga dapat didefinisikan sebagai komunikasi yang melibatkan 

pesan-pesan dakwah dan aktor-aktor dakwah, atau berkaitan dengan ajaran Islam 

dan pengamalannya dalam berbagai aspek kehidupan (http:// 

komunikasipraktis.com). 

  Komunikasi Dakwah dapat dilihat dalam arti yang luas dan terbatas, dalam 

arti yang luas, komunikasi dakwah meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai 

suatu aktifitas pertukaran pesan secara timbal balik) diantara semua pihak yang 

terlibat dalam dakwah terutama antara komunikator (Dai’i) dan Mad’u sejak dari 

proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap dakwah. 

Dalam arti sempit, komunikasi dakwah merupakan segala cara dan upaya, 

metode serta teknik penyampaian pesan serta keterampilan-keterampilan dakwah 

yang ditunjukkan umat atau masyarakat secara luas. Tujuan dari dakwah ini agar 
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masyarakat yang dituju dalam hal ini mad’u dapat memahami, menerima dan 

melaksanakan pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh Da’i. 

Sedangkan komunikasi dakwah adalah proses penyampaian informasi atau 

pesan dari seseorang/kelompok orang lainnya yang bersumber dari Al Quran dan 

Hadist dengan menggunakan lambang-lambang baik secara verbal maupun non 

verbal dengan tujuan untuk mengubah sikap, pendapat dan perilaku orang lain yang 

lebih baik sesuai ajaran islam baik secara lisan maupun tulisan (media) 

(Ilaihi,2010:24). 

 

E.4.2. Objek Kajian Komunikasi Dakwah 

Secara sederhana objek kajian komunikasi dakwah adalah perean dan fungsi 

komunikasi yang terlibat dalam proses dakwah. Hal ini, dapat  dijelaskan berangkat 

dari objek material komunikasi dakwah. Objek material komunikasi dakwah yaitu 

manusia sebagai sasaran dakwah, sedangkan objek formanya yaitu segala proses 

komunikasi dapat berperan maksimal dalam pelaksanaan dakwah (Ilaihi,2010:27). 

Objek ini dapat di telusuri dari pengertian komunikasi dakwah itu sendiri 

yaitu peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara 

timbal balik di antara semua pihak yang terlibat dalam dakwah, terutama 

komunikator (Da’i) dan (Mad’u) sebagai komunikan, sejak dari proses  perencanaan, 

pelaksanaan dan penelitian terhadap dakwah. 
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E.4.3. Tujuan dan Fungsi Komunikasi Dakwah 

  Komunikasi Dakwah pada dasarnya tidak hanya berkisar pada “how to 

communicates”saja, akan tetapi yang terpenting adalah “how to cumunicate” agar 

menjadi perubahan sikap,pandangan dan perilaku pada pihal sasaran komunikasi 

dakwah. 

 Islam sebagi agama yang berorentasi pada amal sholeh yaitu berupa tingkah 

laku yang selaras dengan pedoman yang berupa Al-Quran dan As-sunnah yang 

sekaligus berkedudukan sebagai akhlak yang mulia.dapat juga di persepsikan bahwa 

tujuan dakwah secara luas adalah menegakkan ajaran islam kepada setiap insane 

sehingga ajaran tersebut mampu mendorong perbuatan yang sesuai dengan ajaran 

Islam. 

 Ada beberapa fungsi serta peran komunikasi dakwah di antaranya :  

(Ilaihi,2010:33) 

1. Komunikasi dapat menciptakan iklim dengan perubahan dengan memasukan 

nilai persuasive Islam sikap mental Islam, dan bentuk perilaku islam. 

2. Komunikasi dapat mengajarkan keterampilan-keterampilan pendidikan islam. 

3. Media massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber- sumber daya 

pengetahuan. 

4. Media massa dapat mengantarkan pengalaman-pengalaman yang dialami diri 

sendiri sehingga mengurangi biaya psikis dan ekonomi untuk menciptakan 

kepribadian islami (amar ma’ruf nahi munkar). 

5. Komunikasi dapat meningkatkan apresiasi yang merupakan perangsang untuk 

bertindak secara riil. 

6. Komunikasi dapat membantu masyarakat menemukan islam dan tentang 

pengetahuan islam dalam mengatasi perubahan. 

7. Komunikasi dapat membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi dalam 

membuat keputusan di tengah kehidupan masyarakat. 

8. Komunikasi dapat merubah stuktur kekuasaan masyarakat pada masyarakat 

yang awam kepada masyarakat yang lebih memiliki pengetahuan dan 

wawasan kepada massa. 



30 

 

9. Komunikasi dapat merubah umat menjadi loyal terhadap islam. 

10. Komunikasi memudahkan perencanaan dan implementasi program dan 

strategi dakwah. 

11. Komunikasi dapat membuat dakwah menjadi proses yang berlangsung secara 

mandiri (self pertuating). 

 

Akan tetapi perlu di ingat pula bahwa kelangsungan atau peran komunikasi 

dakwah seperti di atas hanya untuk dimensi ide, teknik,dan imej. Dalam ukuran yang 

lebih luas komunikasi dakwah yang berhasil juga member jaminan kepada umat 

(Mad’u) bahwa mereka dimassa akan dating memiliki identitas sebagai suatu umat 

yang bahagia dunia akhirat. 

 

E.5. Pesan Dakwah 

Pesan merupakan sesuatu yang disampaikan secara verbal atau non verbal 

yang terjadi antara komunikator dan komunikan yang mana di dalamnya terdapat 

nilai dan gagasan. Oleh karna itu kualitas pesan juga berpengaruh terhada efek yang 

diterima oleh komunikator.  

Pesan yang disampaikan dalam komunikasi dakwah adalah pesan yang disampaikan 

kepada komunikator. Dalam istilah komunikasi pesan juga disebut dengan message, 

content, atau informasi. Berdasarkan cara penyampaian, pesan dakwah dapat 

disampaikan lewat tatap muka atau dengan menggunakan sarana media 

(Ilaihi,2010:97). 

Dalam devenisi lain Pesan dakwah atau maudu adalah pesan-pesan, materi 

atau segala sesuatu yang harus disampaikanoleh Da’i (subjek dakwah) kepada 
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Mad’u (objek dakwah), yaitu keseluruhanajaran Islam yang didalam Kitabullah 

maupun sunnal Rasul-Nya. Atau disebut juga Al Hag (kebenaran hakiki) yaitu Al-

Islamyang bersumber dari Al-quran
 
(Enjang & Aliyudin,2009:80). 

Pesan dakwah tidak cukup dengan memperhatikan timing dan plancing tapi 

kepentingan komunikan karena jika tidak efek dari pesan tersebut kurang efisien 

diterima komunikan, karna itu komunikator mampu mengidentifikasi isi pesan 

dakwah yang akan disampaikan oleh karna itu butuh pengorganisasian pesan. Dalam 

hal ini, pembagian pesan dapat diliat menurut pesan itu sendiri atau dengan 

mengikuti proses berfikir manusia. Dalam hal ini, organisasi pesan dapat meliputi 

urutan
 
(Ilaihi,2010:98). 

1.  Urutan deduktif yiatu urutan yang dimulai dengan penyajian gagasan      

 utama, kemudian dengan memperjelas keterangan penunjang, 

 menyimpulkan dan disertai bukti. 

2.  Urutan Kronologis, yaitu suatu pesan disusun sesuaiurutan waktu 

 terjadinya peristiwa. 

3.  Urutan logis yaitu suatu pesan yang disusun berdasarkan sebab akibat. 

4.  Urutan Spesialis yaitu susunan pesan yang disusun berdasarkan 

 tempat, pesan ini akan berkaitan langsung dengan subjek geografis 

 keadaan fisik lokasi. 

5.  Urutan Tipikal yaitu merupakan suatu pesan yang diurutkan 

 berdasarkan topik pembicaraan, klasifikasinya dari yang penting ke 
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 kurang penting dari yang mudah ke yang sukar dari yang kenal kepada 

 yang asing. 

 

E.6. Media Dakwah  

Media merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan pesan-pesan yang 

akan disampaikan tidak terkecuali dakwah. Media memiliki peranan penting untuk 

menyalurkan semuanya dengan lebih mudah dan universal salah satunya media 

dakwah. Melalui media, juga merupakan salah satu proses komunikasi, tetapi 

komunikasi melalui media merupakan komunikasi satu arah. Disini komunikator 

tidak mengetahui respon yang terjadi kepada komunikan. 

Komunikasi bermedia (Mediated Comunication) adalah komunikasi yang 

menggunakan saluran atau sarana untuk meneruskan suatu pesan kepada komunikan 

yang jauh tempatnya atau banyakjumlahnya. Komunikasi bermedia juga dapat di 

sebut juga komuniakasi tak langsung (Inderet communication)
 
(Ilaihi, 2010 : 104). 

Media dakwah ini sangat berpengaruh penting terhadap penyampaian pesan-

pesan agama agar lebih mudah di sebar luaskan dan di terima oleh masyarakat luas. 

Media dakwah sendiri sudah banyak mengalami perubahan sesuai perkembangan 

teknologi. Media dakwah tradisional sampai modern, Media dakwah tradisional 

sering digunakan pada jaman para wali dahulu dalam menyampaikan ajaran agama 

melalui kesenian- kesenian tradisional yang sampai sekarang masih bisa kita 

nikmati. Seiring perkembangan zaman media dakwah menjadi lebih beragam dan 
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lebih mudah untuk disampaikan salah satunya dengan hadirnyainternet yang bisa 

dengan mudah mengakses informasi, tentunya dengan kemajuan teknologi yang ada.  

 Media dakwah atau wasilah yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan materi dakwah atau ajaran agama islam kepada mad’u Hamzah ya’ qub 

membagi wasilah ini menjadi lima macam yaitu lisan, tulisan, lukisan, Audio visual 

dan akhlak (Ali Aziz  2004:120). 

1. Lisan yaitu wasilah dakwah yang paling sederhana yang lidah dan suara     

yang dapat berupa pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, dsb. 

2. Tulisan yaitu wasilah melaui buku, majalah, surat kabar, dsb. 

3. Lukisan yaitu melalui gambar, karikatur dsb. 

4. Audio Visual yaitu dakwah yang merangsang indra pendengar dan 

pengelihatan melaui media televise, film,lagu, slide, internet dsb. 

5. Akhlak yaitu perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam 

dapat di nikmati serta di dengar oleh mad’u. 

 

E.7. Lagu Sebagai Media Komunikasi  

E.7.1. Pengertian Lagu 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia lagu di defenisikan sebagi ragam suara 

yang berirama (Poerwadarminta 1976). Sementara defenisi lain yang mengatakan 

bahwa lagu adalah presentasi suatu hal bisa merupakan perasaan, keadaan atau 

benda baik yang berwujud atau kasat mata dengan menggunakan nada-nada yang 

membentuk harmonisasi sebagai sarananya (http://aphir-comment.blogspot.com). 

http://aphir-comment.blogspot.com/
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E.7.2. Jenis Lagu 

 Ada beberapa jenis lagu antara lainnya lagu anak-anak, lagu rakyat, lagu-lagu 

perjuangan, nasional, musik opera, simfoni, sonata serta lagu religi yaitu lirik atau 

syairnya bercerita tentang masalah agama dan lain-lainnya. Masing-masing itu 

dituangkan dalam bentuk khas. Menurut bentuk lahirnya, sesuatu lagu terdiri dari 

sejumlah nada-nada dengan ketinggian dan panjang nada yang berbeda-beda,yang 

diatur dan dirangkai menurut suatu tata cara tertentu. 

Dengan perkembangan sebuah teknologi, maka akan memicu perkembangan-

perkembangan lainnya termaksud aliran lagu dan genre. Kalau dulu kita mengenal 

music rock sekarang dengan perkembnagn jaman music rock tlah mengalami 

perkembangan menjadi slow rock,rock alternative,punk rock dan lain-lain. Begitu 

juga musik yang lain sehingga banyak sekali genre atau aliran music yang baru yang 

berasal dari pengabungan berbagai aliran menjadi satu salah satuna Nu Metal Rap 

Core ini adalah penggabungan dari tiga aliran Metal, Rap (Hip-Hop) dan Hard Core. 

Dan juga masih banyak lagi genre yang di hasilkan dari penggabungan genre-genre 

musik- musik. 

 

E.7.3. Musik Religi 

 Musik religi adalah musik yang terikat oleh ajaran- ajaran agama, dimana isi 

dari tiap bait lagu dan liriknya mengandung perintah-perintah ajaran dari tuhan. 

musk religi mengandung karisma tersendiri bagi pendenagarnya, di karenakan musik 

religi juga membawa ajaran pada kebaikan. Perbedaannya hanya dalam waktu yang 
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mereka gunakan untuk menikmati lagu atau kapasitaslagu yang mereka nikmati ada 

yang banyak ada juga yang sedikit. bahkan ada juga yang berlebihan sehingga lagu 

sudah menjadi prinsip hidupnya (Qardhawy, 2002: 194) 

 

E.7.4. Lagu Sebagai Media Komunikasi Massa 

 Di era sekarang ini manusia tidak dapat pungkiri betapa pentingnya media 

massa. seperti yang kita ketahui media massa antara lain televisi, internet, surat 

kabar, dan radio sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan mulai dari cara pola 

pikir sampai pengetahuan dan tingkah laku. 

 Disini lagu bisa dikatakan media komunikasi karna lagu bisa menyampaikan 

komunikasi melalui audio bahkan visual jika kita melihat tayangan video klipnya. 

Oleh karena itu makna yang terkandung dalam lagu berfariasi tergantung 

komunikatornya ingin menyampaikan apa lewat lagunya. 

 Lagu sendiri merupakan media penyampaiaan komunikasi yang lebih ringan. 

Hal ini di karenakan lagu didukung oleh nada dan syair sehingga pesan yang 

disampaikan juga lebih mudah untuk diterima sehingga pesan-pesan yang syarat 

dengan pesan-pesan yang terkesan berat disampaikan komunikator terasa ringan 

didengarkan. 

 Dalam lagu itu sendiri komunikator dapat menyampaikan pesan yang bersifat 

berdakwah, persuasif, member informasi atau hanya sekedar menghibur ke audien 

atau komunikannya. 
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E.8. Analisis Isi 

Analisis isi Adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi 

yang dapat ditiru (Replicable) dan sahih data dengan memperhatinkan konteksnya 

(Krippendorff 1991: 15). 

Analisis isi menurut Kerliger (1986) yaitu analisis komunikasi secara 

sistematis, objektif, dan bersifat kuantitatif dengan tujuan mengukur variable. Dalam 

defenisi kerlinger da tiga konsep yang tercakup di dalamnya. Pertama analisis isi 

bersifat sistematis, bersifat objektif, dan bersifat kuantitatif (Bulaeng 2004:171). 

Analisis isi bersufat sistematis artinya isi yang dianalisi sesuai dengan 

prosedur yang tepat, dan cukup menggunakan pedoman dalam keseluruhan 

analisanya, karna pedoman alternatif yang di gunakan sering memunculkan 

kesimpulan yang membingungkan. 

 Analisis isi bersifat objektif artinya penelitian tidak dapat mengikut sertakan 

pendapat pribadi dalam hasil analisanya, karna hal tersebut akan menghasilkan 

kesimpulan yang tidak sama. Oleh karena itu, sebelumnya peneliti harus menetapkan 

defenisi operasional, dan tata cara mengklasifikasian yang  jelas, lengkap, dan fokus, 

bila tidak maka peneliti tidak akan mendapatkan objektifitas dan realibilitas 

kesimpulan yang diharapkan. 

 Analisis isi bersifat kuantitatif artinya analisis isi bertujuan mempresentasikan 

kerangka pesan secara akurat dengan pengukuran secara monerik. Dengan demikian 

peneliti dapat membuat kesimpulan dan laporan secara ringkas, Namun menuntut 

peneliti menggunakan perangkat statistik sebagai alat interpretasi. 
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Dalam sebuah anlisis isi, tujuan atau target inferensi harus di tanyakan secara 

jelas. Target adalah apa masalah yang ingin diketahui oleh analisis. Karna analisis isi   

memberikan pengetahuan yang seolah-olah dialami sendiri,informasi tentang sesuatu 

tidak diobservasi secara langsung, target ini di tempatkan dalam bagian konteks 

yang berubah-ubah dari data yang ada (Krippendorff 1991: 25). 

 

F.  Defenisi Konseptual  

F.1 Materi/ Pesan Dakwah 

 Materi dakwah atau maddah adalah masalah isi pesan atau materi yang di 

sampaikan da’i pada ma’u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah 

dakwah adalah ajaran islam itu sendiri. Akan tetapi, ajaran islam yang di jadikan 

maddah dakwah itu pada garis besarnya dapat di kelompokan sebagai berikut (Ali 

aziz 2004:94). 

 

F.2 Musik Religi 

 Musik religi adalah musik yang terikat oleh ajaran- ajaran agama, dimana isi 

dari tiap bait lagu dan liriknya mengandung perintah-perintah ajaran dari tuhan. 

musk religi mengandung karisma tersendiri bagi pendenagarnya, di karenakan musik 

religi juga membawa ajaran pada kebaikan. Perbedaannya hanya dalam waktu yang 

mereka gunakan untuk menikmati lagu atau kapasitaslagu yang mereka nikmati ada 

yang banyak ada juga yang sedikit. bahkan ada juga yang berlebihan sehingga lagu 

sudah menjadi prinsip hidupnya (Qardhawy, 2002: 194) 
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F.3 lirik Lagu 

 Lirik itu sendiri dalam kamus bahasa Indonesia dapat di artikan sebagai sajak 

yang melukiskan perasaan (Poerwadarminta 1976). Lirik atau syair dari dulu dikenal 

sebagai jenis puisi melayu lama yang bersal dari Arab, dan biasanya setiap baitnya 

terdiri dari empat baris. Lirik lagu juga dapat diartikan sebagai cerita yang 

disampaikan orang untuk mengutarakan pendapat. Lirik merupakan serangkaian 

kata-kata yang saling memiliki keterkaitan makna yang dialunkan dengan alat musik 

(Musabikh, 2006: 15) 

 

G. Metode Penelitian  

G.1 Metode dan Pendekatan Penelitian 

 Tipe penelitian yang di gunakan dalam adalah Deskriptif kuantitatif. 

Deskriptif merupakan metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, 

suatu set kondisi, system, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa. Pada masa 

sekarang yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki. 

  Pendekatan penelitian yang di pakai yaitu analisis isi. Analisis isi menurut 

kerlinger  dalam (Dominik 2000:143) memahami analisis isi sebagai sebuah metode 

penelitian dan analisis komunikasi yang di laksanakan secara sistimatik, objektif, 

dan bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk mengukur beberapa variable. 
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  Analisis isi adalah sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi dengan 

mengidetifikasikan secara sistematik dan objektif, karakteristik khusus dalam sebuah 

teks,selanjutnya meyakini karakter inferensial pengkodean unit-unit teks 

(Krippendrof 1991:7). Analisis kode bisa di artikan sebagai metode untuk 

menganalisis semua bentuk komunikasi antara lain yaitu sebuah surat kabar, puisi, 

lagu, ceirta rakyat, lukisan, pidato, surat, undang-undang, musik, teater dan 

sebagainya (Rakhmat, 2002:89). Stone dalam mengemukakan analisis isi adalah 

sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi dengan mengidentifikasikan 

secara sistematik dan objektif (Krippendrof,1991:17). 

 Alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif disini yaitu untuk 

mendiskripsikan penelitian dari hasil frekuensi yang di gunakan agar lebih mudah 

dijelaskan variable yang diukur secara sistematis. Alasan selanjutnya adalah dengan 

menggunakan pendekatan analisis isi yang sesuai dengan obyek penelitian yaitu 

musik. Seperti yang sudah dijelaskan diatas untuk menganalisis semua bentuk 

komunikasi seperti yang di inginkan peneliti dalam mencari frekuensi munculnya. 

Dakwah Islam pada lagu religi Ungu dengan menggunakan pengkodingan sesusai 

dengan karakteristik yang sudah di tentukan. 

  

G.2 Ruang Lingkup Penelitian  

 Ruang lingkup penelitian ini adalah Lagu Religi Ungu dari album SurgaMu, 

Para pencariMu , Aku dan Tuhanku dan album Maha Besar. Album surgaMu yang 

di rilis pada tahun 2006 yang memiliki 5 buah lagu. Album religi Para pencariMu di 
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rilis pada tahun 2007 yang memiliki 5 buah lagu dan album Aku dan Tuhanku yang 

di rilis pada tahun 2008 juga memiliki 5 buah lagu dan Album Maha Besar Pada 

Tahun 2009  terdapat 3 lagu di dalamnya. Total lagu  yang akan diteliti berjumlah 18 

lagu yang terdiri dari 176 kalimat.  

 

G.3 Unit Analisis dan Satuan Ukur 

 Dalam buku Mass Media Research unit analisis di artikan sebagai satuan 

terkecil dalam analisis isi yang di perhitungkan sebagai objek penelitian. Unit 

analisis dapat berupa symbol tunggal, pernyataan atau artikel lengkap dalam sebuah 

cerita (Wimmer and Domminikck, 2000). 

 Unit analisis dalam penelitian ini adalah kalimat-kalimat lagu dalam album 

religi Ungu yang terdiri dari Album SurgaMu, Para pencariMu,  Aku dan Tuhanku 

dan Maha Besar. Pada album SurgaMu,Para Pencarimu,dan album Aku dan 

Tuhanku memiliki 5 buah lagu sedangkan di album Maha Besar hanya memiliki 3 

buah lagu. Jadi disini peneliti meneliti 18 lagu yang terdiri dari 176 kalimat yang di 

dalamnya terdapat materi dakwah Islam. 

 Disini satuan ukur yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah frekuensi 

sesuai kategori yang sudah disiapkan oleh peneliti untuk menjadi satuan ukur 

penelitian kalimat dalam album religi Ungu. 
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G.4 Struktur Kategori 

 Analisis isi adalah sistem kategorisasi yang digunakan untuk 

mengklasifikasikan isi media. Ketepatan dalam melaksanakan kategorisasi ini akan 

memperjelas tentang topik penelitian (Dominick, 2000 :149). Struktur kategori yang 

di gunakan peneliti disini yaitu Aqidah, Ibadah dan stuktur kategori Akhlak. 

 

G.4.1. Aqidah yaitu Ilmu yang membicarakan perkara-perkara yang berkaitan 

keyakinan terhadap Allah SWT dan sifat-sifat kesempurnaanNya
 

(http://.islamgrid.gov.my). 

i. Iman kepada Allah yaitu yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada 

yang menyerupainya langit bumi adalah ciptaannya. 

ii. Iman kepada Malaikat yaitu mengimani adanya setiap amalan dan tugas yang 

di berikan Allah kepada Malaikatnya. 

iii. Iman kepada Kitab yaitu mengimani bahwa Kitab Allah adalah ucapanya dan 

bukan ciptaanNya. 

iv. Iman kepada Rasul yaitu menyakini bahwa rasul adalah ciptaannya untuk 

menyebarkan ajarannya. 

v. Iman kepada hari Kiamat yaitu meyakini bahwa adanya hari kiamat hari 

dimana semua akan kembali pada asalnya. 

http://.islamgrid.gov.my/
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vi. Iman kepada Qada dan Qadar yaitu mengimani kejadian yang baik maupun 

yang buruk, semua itu berasal dari Allah SWT karna seluruh makluk tanpa 

terkecuali zat dan sifatnya adalah ciptaan Allah. 

G.4.2. Ibadah yaitu semua hal dan perbuatan yang di sukai dan diridhohi oleh Allah 

baik yang batiniah maupun yang lahiriah indikatornya adalah : 

i.  Thaharah yaitu mengangkat kotoran dan najis yang dapat mencegah syarat 

 sahnya sholat, baik najis kotoran yang menempel dibadan maupun yang ada 

 pada pakaian atau tempat ibadah seorang muslim  

ii. Shalat yaitu berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah, dalam bentuk 

beberapa perkataan dan perbuatan yang di mulai dari takbir dan di akhiri 

dengan salam serta menurut syarat-syarat yang telah di tentukan. 

iii.  Zakat yaitu jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang 

 beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya 

 (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

 syariah. 

iv.  Puasa yaitu menahan nafsu dari dorongan syahwat dan mengekang diri dari 

 segala kebiasaan yang mengutamakan kenikmatan badani dan menciptakan 

 kesucian batin yang akan membawa ketenangan jiwa. 

v.  Haji yaitu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat islam yang mampu atau 

 kuasa untuk melaksanakannya baik secara ekonomi, fisik, psikologis, 

 keamanan, perizinan dan lain-lain sebagainya. 
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vi.  Doa yaitu Memohon perlindungan atau bantuan serta pertolongan dari Allah. 

 

G.4.3. Akhlaq yaitu perangkaiaan yang tercermin pada tutur kata tingkah laku dan 

sikap. Akhlak meliputi Akhlak Kepada Allah dan Aklak kepada Makluk. 

 

A. Akhlak kepada Allah indikatornya yaitu : 

i. Tawakal yaitu merendahkan diri pada Allah dan berpegang teguh kepadaNya. 

ii. Iklas yaitu melaksanakan sesuatu amal semata-mata karna Allah. Yakni 

semata-mata karena iman kepada-Nya dan semata-mata karena mengharapkan 

akan Dia. 

iii. Taubat yaitu menyesal atas kesalahan dan dosa nya yang telah lalu keluar dari 

kemungkaran, membersihkan kemungkaran pada diri kita dengan sebersih-

bersihnya, lalu melaksankan amal saleh. 

iv. Takut akan Allah yaitu mempunyai perasaan takut di timpa azab dan siksa 

Allah lantaran sesuatu kesalahan (dosa) yang telah kita lakukan. 

 

B. Akhlak terhadap makluk indikatornya yaitu: 

v. Tawadu’ yaitu sikap menundukan kepala karena kesadaran bahwa semua 

manusia mempunyai asal yang sama, di jadikan dari tanah. 

vi. Sabar yaitu: Tahan menderita atas yang tidak di senangi dengan sabar dan 

`berserah diri pada Allah. 
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G.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang di pergunakan peneliti dengan cara 

dokumentasi yang berupa MP3, CD, dan Teks. Teks disini berfungsi untuk 

mempermudah melihat kalimat lagu yang akan diteliti. Setelah semua terkumpul di 

masukan ke lembar coding sheet yang telah di siapkan oleh peneliti yang sesuai 

dengan kategori isi pesan yang di tentukan jika di anggap sesuai dengan kategori dan 

indikatornya diberi tanda (v). Untuk menghitung frekuensi kemunculan kategori 

dalam lagu Religi Ungu maka peneliti membuat tabel pengkodingan. Berikut contoh 

tabel koding : 

Table 1.1 

Contoh Tabel Coding Sheet 

  Stuktur Kategori  

Judul 

lagu 

 

Unit 

analisis 

Aqidah Ibadah Akhlak % 

A B 
1 2 3 4 5 6 F 7 8 9 10 11 12 F 13 14 15 16 17 18 F  

                        

                        

                        

                        

Keterangan :  

Unit analisis   : Kalimat-kalimat dalam lagu religi Ungu. 

F   : Frekuensi 

Struktur kategori  : Aqidah meliputi 6 Indikator 

   : Ibadah  meliputi 6 Indikator 

   : Akhlak meliputi  6 Indikator 
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 A   : Akhlak kepada Allah 

 B  : Akhlak terhadap Makluk 

 

G.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi, 

dimana menurut Kerlinger dalam (Dominick, 2000:152) memahami analisis isi 

sebagai sebuah metode penelitian dan analisis komunikasi yang dilaksanakan secara 

sistematik, dan bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk mengukur beberapa 

variabel. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menyederhanakan kedalam bentuk 

bahasa yang lebih muda di baca dan di interpertasikan. 

 

G.7 Uji Realibilitas 

 Dalam penelitian untuk keakuratan data yang di hasilkan peneliti 

menggunakan teknik reliabilitas observasi (pengamatan) yang di bantu oleh dua 

orang pengamat untuk mencari tingkat persetujuan. Menurut (Dominick, 2000:155-

152) untuk menghitung kesepakatan dari hasil penilaian para koder peneliti 

menggunakan rumus Holsty sebagai berikut: 

    

  C.R =   

 

Keterangan : 

 C.R    : Coofisien Reliability 
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  M   :  Jumlah pertanyaan yang di setujui oleh dua orang                                             

                                                  pengkode. 

 N1, N2,  : Jumlah pertanyaan yang di beri kode oleh pengkode, 

       dan penelitian dari hasil yang di peroleh, akan  

       ditemukan observed agreement yang di peroleh dari 

        penelitian. 

 Hasil selanjutnya kemudian menurut scott dikembangan dalam “ Index of 

Reliability” yang bukan hanya mengoreksi dalam suatu kelompok kategori, tetapi 

juga kemungkinan frekuensi yang timbul. Rumus Scott yaitu sebagai berikut :  

 

  Pi = 
 

 

Keterangan : 

 Pi    : Nilai keterhandalan 

Observed Agreement   : Jumlah persetujuan nyata antar pengkode yaitu C.R  

Expected Agreement  : Jumlah Persetujuan yang di harapkan karna peluang. 

Dari hasil uji statistik tersebut, dapat diketahui kesepakatan para juri. Nilai 

kesepakatan yang dianggap reliable menurut Lasswell menyebutkan kesepakatan 

antar juri 70% -80% sudah cukup handal.   

 


