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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Fenomena lagu religi patut kita apresiasi, bangga dan bersyukur. 

Tentu kita berharap bahwa munculnya lagu-lagu religi tidak sekedar 

mengikuti selera pasar, mengikuti permintaan produser atau sekedar ikut-

ikutan trend dan alasan pundi-pundi uang semata. Kita berharap benar-benar 

menjadi tuntunan bukan tontonan atau hiburan semata saja, lagu religi dapat 

dijadikan sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah SWT.  

Penyanyi ataupun grup band yang menciptakan lagu bernuansa religi 

di antaranya adalah Emha Ainun Nadjib, Bimbo, Vagetoz, Afghan, Opick, 

Wali, Snada, Haddad Alwi, Sulis, Debu, Ungu, dan Gigi.  

Beberapa lagu Emha Ainun Nadjib yang berjudul Jalan Sunyi, Kado 

Muhammad, Kemana Anak-anak, Tak Sudah-sudah, Tombo Ati, Lir-Ilir, 

Jaman Wis Akhir, mempunyai kualitas yang tinggi walaupun bertema 

sederhana. Di Yogya teman-teman musik Kiai Kanjeng membuat nomer-

nomer musik, karena bersentuhan dengan syair-syair Emha Ainun Nadjib, 

maka merekapun memasuki wilayah musikal Ummi Kaltsum, penyanyi 

legendaris Mesir. Musik Emha Ainun Nadjib mengandung unsur Arab, 

campur Jawa, jazz Negro dan entah apa lagi. Nada-nada Arab bukan etnis, 

melainkan nada Islam. Nada Arab tak diakui sebagai warga etno-musik, 

karena ia indikatif Islam.  
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Kalau Sam Bimbo menyanyikan lagu puji-puji atas Rasul dengan 

mengambil nada Espanyola, itu primordial namanya. Kalau Gipsy King 

mentransfer kasidah “Yarim Wadi-sakib”, itu universal namanya. Apa saja, 

kalau menonjol Islamnya, pasti primordial, tidak universal, bodoh, 

ketinggalan jaman, tidak memenuhi kualitas estetik dan tidak bisa masuk 

jamaah peradaban dunia. 

Lagu Ya Rahman, Pewaris Surga, Satu Rindu, Insan Utama, Maha 

Melihat, Cahaya Hati, Taubat, Allah Ya Nur, Mendambamu, Sedekah, 

Irhamna, ciptaan Opick begitu religius dan dapat dinikmati pendengar. Tetapi 

dari berbagai lagu tersebut masih ada kekurangannya, karena menggunakan 

lirik yang begitu sederhana dan universal. 

Haddad Alwi menciptakan lagu yang bertema sederhana, dapat 

dinikmati masyarakat. Sudah tidak diragukan lagi lagu-lagu yang 

diciptakannya, tetapi di sisi lain lagu-lagunya begitu dramatis dan universal. 

Lirik yang sederhana, arangement yang kurang menonjol membuat lagu-

lagunya terkesan kurang menarik. 

Lagu yang dibawakan oleh Sulis sebenarnya mempunyai lirik yang 

menarik dan menyentuh hati, lagu berjudul Ibu begitu mengingatkan kita 

untuk berbakti kepada seorang telah melahirkan dan merawat kita yaitu 

seorang ibu, mengingatkan kita akan besarnya jasa seorang ibu, kasih sayang 

seorang ibu. Tetapi lirik lagu Sulis masih terdapat kelemahan, salah satunya 

pada arangement masih terdengar rendah dan lemah. 
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Saat ini lagu religi yang diluncurkan oleh grup band atau penyanyi 

yang tidak biasa, maksudnya pada bulan di luar Ramadhan biasanya 

menyanyikan lagu-lagu yang umum seputar cinta dan remaja. Namun ketika 

Ramadhan datang mereka meluncurkan album bernuansa religi. Grup band 

yang cukup ternama di jajaran ini ada Grup Band Gigi dengan “Jalan 

Kebenaran”, Grup Band Ungu dengan “Aku dan Tuhanku” disusul 

pendatang baru Grup Band Vagetoz, Grup Band D‟Massiv dan lain-lain. 

Web-web penyedia mp3 gratisan pun diserbu oleh para penggemar yang ingin 

men-download lagu-lagu mereka, mungkin hanya sebagian kecil saja diantara 

mereka yang membeli kaset dan cd asli.  

Vagetoz menciptakan lagu yang berjudul Kuatkan Aku, yang 

merupakan curahan hati mereka dalam menghadapi rintangan dan berbagai 

masalah. Mereka menciptakan lagu-lagu religi agar dapat mengingatkan diri 

pribadi dan orang lain akan kebesaran Tuhan dan jangan sampai melupakan 

Tuhan. Selain orang dewasa dan orang tua, bagi para remaja pun antusias 

menyukai musik religi yang semakin hari semakin memukau remaja di dunia 

permusikan Indonesia. Kelemahan dari lagu ini adalah kurang menonjolkan 

nilai Islami dan terkesan dramatis. 

Album religi Afghan berjudul Pada-Mu ku bersujud meramaikan 

bulan Ramadhan tahun lalu. Menurutnya, album pada-Mu ku bersujud 

merupakan refleksi dirinya sebagai manusia yang diuji dengan berbagai 

cobaan. Lagu ini mempunyai kelemahan yaitu dalam string arangement 

kurang dapat dinikmati pendengar, karena masih rendah dan lemah. 
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Lagu religi Grup Band Gigi mempunyai arangement yang lumayan 

menarik, banyak remaja yang menyukai lirik religi grup ini. Di sisi lain lirik 

lagu religi grup ini masih mempunyai kelemahan yaitu kurang memberikan 

nilai estetika dalam penampilannya, grup ini terkesan membawakan lagu 

selalu nge-rock dan lagu yang biasa dibawakan beraliran keras. 

Para anggota band (pencipta) atau penyanyi mau meluangkan waktu 

mereka untuk bertanya pada hatinya, merenung, merangkai kata, menyusun 

lirik dan nada-nada, mengerahkan energi dan keahliannya sehingga tercipta 

lagu-lagu yang harmonis, enak di dengar, menjadi inspirasi bagi yang 

mendengarnya, bahkan menjadi ide pencerahan. Lagu-lagu mereka pun 

diperdengarkan di berbagai tempat baik di handphone sebagai ringtone, nada 

sambung, di kamar, di rumah, di mobil, di mall sampai pada sebuah 

panggung konser ngabuburit. Suasana Ramadhan pun bertambah semarak dan 

terasa dekat dengan hadirnya lagu-lagu mereka.  

Dari berbagai lagu religi yang ada belum tampak jelas nilai-nilai 

pendidikan agama Islamnya. Apabila di kaji lebih mendalam mungkin hanya 

terdapat sedikit saja nilai pendidikan agama Islamnya. Padahal suatu lagu 

religi harus menunjukkan nilai keislamannya, agar para pendengar dapat 

menikmati juga mendalami isi dari lagu religi tersebut. 

Salah satu grup band yang menciptakan lagu religi adalah Grup 

Band Ungu. Grup band ini tidak ingin para penggemarnya beranggapan 

bahwa seni yang bernuansa Islami tidak bisa mengikuti perkembangan zaman 

dan melihat seni hanyalah sebuah hiburan semata dan tidak memahami nilai-
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nilai yang terkandung di dalam setiap syair-syairnya. Maka lewat album religi 

tersebut Grup Band Ungu mencoba menampilkan musik religi yang tetap 

bernuansa mellow pop seperti aliran musiknya yang banyak digemari para 

remaja.  

Grup band ini selalu menciptakan lagu-lagu pop-rock, seperti lagu-

lagu yang bertemakan cinta, dan selalu berbau romantis, karena menurutnya 

warna musik ini sangat dominan diantara personil Grup Band Ungu, tetapi 

perlahan-lahan mereka mulai mencoba menciptakan lagu-lagu religi pada 

bulan Ramadhan 2006. Awalnya mereka hanya iseng saja, karena 

keisengannya itulah ternyata mendapat sambutan yang cukup baik dari 

masyarakat. Grup band ini dapat menembus di pasaran musik Indonesia. 

Popularitas grup band ini semakin melejit, bahkan pernah mencapai titik 

puncak keberhasilan. Dalam acara Pagelaran Sampoerna Hijau Parade Bedug 

2006 di kota Solo, Senin 16 Oktober telah menuai sukses. Tak kurang sekitar 

60.000 penonton memadati area alun-alun utara Solo yang menjadi venue 

pertunjukkan. Angka penonton di Solo, menurut pembawa acara merupakan 

rekor penonton terbanyak sepanjang penyelenggraan parade bedug (Intan, 

2006). 

Grup Band Ungu perlahan-lahan menciptakan lagu-lagu religi. 

Untuk album religi grup band Ungu yang pertama bertajuk “Surga-Mu” tahun 

2006, sedangkan untuk album kedua Grup Band Ungu bertajuk “Para 

Pencari-Mu” tahun 2007, di mana syair lagu yang dibawakan banyak 

mengandung nilai-nilai pendidikan Islam. Melalui album ini Grup Band Ungu 
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juga ingin mengajak “fans” atau pengemarnya untuk kembali mengingat dan 

mendekatkan diri pada Allah SWT. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan Islam dalam syair lagu-lagu religi 

Grup Band Ungu tahun 2006 dan 2007. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk memberi gambaran dan memperjelas penulisan penelitian ini, 

penulis sangat perlu untuk membuat penegasan istilah tentang nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam syair lagu-lagu religi Grup Band Ungu tahun 2006 

dan 2007:  

1. Nilai-nilai Pendidikan Islam 

Nilai-nilai pendidikan Islam adalah suatu aturan atau norma-norma 

yang sesuai dengan ajaran dan kaidah Islam, yang di dalamnya terkandung 

unsur-unsur akidah, akhlak, fiqih dan ibadah (Rusyadi, 1983 : 88). 

Nilai pendidikan Islam merupakan pedoman dan pendorong bagi 

manusia untuk memecahkan berbagai masalah hidupnya seperti dalam 

ilmu agama, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga terbentuk pola 

motivasi tujuan hidup dan perilaku manusia yang menuju keridhaan Allah 

/ akhlak (Ahmadi, 1994 : 4). 

Nilai pendidikan Islam adalah pokok-pokok nilai yang merupakan 

materi pendidikan agama Islam yaitu akidah, syari‟ah dan akhlak yang 

mendasarkan pada Al-Qur‟an dan As-Sunnah (Langgulung, 1994 : 1). 
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Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian nilai-nilai 

pendidikan Islam yang dimaksud dalam penulisan ini adalah aturan atau 

norma yang sesuai dengan ajaran Islam yang di dalamnya terkandung 

unsur-unsur akhlak, akidah, fikih dan ibadah sebagai petunjuk dan 

pedoman bagi manusia untuk memecahkan berbagai masalah. 

2. Syair Lagu 

Syair menurut kesusastraan Arab adalah ucapan atau susunan kata 

yang fasih yang terikat pada rima (pengulangan bunyi) dan mantra (unsur 

irama yang berpola tetap) dan biasanya mengungkapkan imajinasi yang 

indah serta berkesan dan memikat (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 

2001 : 435). Syair merupakan isi lagu yang sarat dengan nilai-nilai estetika 

yang dibawakan oleh seorang seniman atau kreator seni, yang telah 

diekspresikan lewat sebuah kata-kata indah dan bermakna, sehingga dapat 

dinikmati dan didengarkan (Suminto, 2007 : 42). 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan syair lagu yang dimaksudkan 

dalam penulisan ini adalah  ucapan atau susunan kata yang dibawakan oleh 

seorang kreator seni, di mana kata-kata tersebut terikat oleh rima yang 

mengungkapkan imajinasi yang indah serta berkesan dan memikat, 

sehingga dapat dinikmati dan didengarkan. 

3. Grup Band Ungu  

Grup band adalah suatu kelompok yang bermain alat musik. Ungu 

adalah sebuah nama Grup band di Indonesia yang personilnya terdiri dari : 

Pasha (vokal), Enda (gitar), Makki (bass), Rowman (drum) dan Oncy 
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(gitar). Untuk album religi yang pertama bertajuk “Surga-Mu” pada tahun 

2006,  mempunyai lima buah lagu yaitu Surga-Mu, Andai Ku Tahu, 

Selamat Lebaran, Do‟a, Shalawat. Sedangkan album yang kedua bertajuk 

“Para Pencari-Mu” pada tahun 2007, mempunyai lima buah lagu juga 

yaitu Para Pencari-Mu, Sesungguhnya, Sembah Sujudku, Surga Hati, 

Tuhanku (Hadibroto, 2007 : 12). 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka masalahnya dapat 

dirumuskan sebagai berikut: Nilai-nilai pendidikan Islam apa yang terkandung 

dalam syair lagu-lagu religi Grup Band Ungu tahun 2006 dan 2007 ? 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung 

dalam syair lagu-lagu religi Grup Band Ungu tahun 2006 dan 2007. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Sebagai salah satu referensi bagi pengembangan penelitian tentang 

materi pendidikan agama Islam dan sumber inspirasi dalam 

mempelajari nilai-nilai pendidikan agama Islam. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan penelitian sejenis 

lebih lanjut. 

2) Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah 

pengajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. 

3) Sebagai motivasi bagi remaja untuk memanfaatkan syair lagu sebagai 

media belajar nilai-nilai Islam. 

 

E. Kajian Pustaka 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Paryanto (FAI UMS, 2003) 

yaitu “Aspek Moral Dalam Novel Para Priyayi : Analisis Psikologi Satra”. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan pengabdian tokoh Lantip, yang telah 

berhasil menjadi seorang priyayi, kepada keluarga, masyarakat dan agama. 

Makna moral dalam novel tersebut meliputi : (1) Peranan keluarga terhadap 

perkembangan tokoh, (2) Penyesuaian diri dalam masyrakat, (3) Agama 

dalam kehidupan dan (4) Motivasi kerja. 

Fransisika (FAI UMS, 2004) Berjudul “Analisis Moral dalam lirik 

Lagu Jamrud Tinjauan Sosiologi Sastra”. Menyimpulkan Aspek moral yang 

meliputi kemanusiaan yang membuktikan adanya dampak-dampak positif 

maupun negatif dalam kehidupan, tingkah laku yang banyak meninggalkan 

nilai-nilai moral, pergaulan yang kurang terkontrol serta diawasi baik di 

keluarga, sekolah maupun lingkungan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suyati (FAI UMS, 2004) 

yaitu “Nilai-nilai Pendidikan Islam pada kegiatan Ekstrakurikuler 
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Kepanduan Hizbul Wathan pada siswa kelas 1 SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta tahun ajaran 2004/2005”. Menyimpulkan bahwa nilai-nilai 

pendidikan yang terdapat dalam kegiatan kepanduan hizbul wathan adalah 

kedisiplinan, ketrampilan, kecerdasan, ketangkasan, dan ketaqwaan kepada 

Allah SWT. 

Dalam Penelitian yang disusun oleh Yeni Oktarina (FAI UMS, 

2005) yaitu “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Novel Laskar Pelangi, 

karya Andrea Hirata”. Hasil penelitian ini menyimpulkan nilai kejujuran 

yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi mencakup 3 hal yaitu : (1) 

Pembentukan perilaku dengan hati nurani yang lurus, (2) Menbantu 

pengembangan  kepribadiannya lebih baik secara istiqomah, (3) Sebagai 

penanaman pondasi awal akhlak yang baik. 

Dari uraian di atas, terbukti banyak penelitian tentang pendidikan 

Islam dalam novel, dongeng maupun majalah. Namun dari sejumlah 

penelitian tentang pendidikan Islam tersebut penulis belum menemukan topik 

penelitian yang mencoba merelevansikan nilai pendidikan agama Islam 

dalam sebuah syair lagu religi yang dibawakan oleh sebuah grup band, 

sebagaimana yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu 

penelitian ini masih relevan dan memenuhi unsur kebaruan. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 

research) yaitu penelitian yang sumber datanya diambil dari buku-buku 
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maupun sumber-sumber lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan 

yang dibahas (Hadi, 1989 : 9). 

Penelitian kepustakaan (library research) artinya 

mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan membaca, memahami 

buku-buku yang menjadi sumber skripsi dan bahan tulisan yang ada di 

perpustakaan (Nazir, 1988 : 54). 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan  bahwa penelitian 

kepustakaan (library research) adalah penelitian yang sumber datanya 

diambil dari buku-buku maupun sumber lainnya yang ada kaitannya 

dengan permasalahan yang dibahas. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 

data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Sumber Primer 

Sumber primer yaitu literatur yang dapat dijadikan referensi dalam 

penulisan skripsi ini, yakni : Kaset dan teks syair lagu religi Grup Band 

Ungu yang berjudul “Surga-Mu”  tahun 2006 dan “Para Pencari-Mu 

tahun 2007”,  yang diambil dari majalah Bookmagz Ungu.  

b. Sumber Sekunder 

Yakni buku-buku atau kitab-kitab, majalah, tabloid, jurnal, internet 

dan tulisan-tulisan yang mempunyai pembahasan yang erat 

hubungannya dengan sumber primer, seperti lagu-lagu ciptaan Emha 
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Ainun Nadjib, Opick, Bimbo, Vagetoz, Sulis, Gigi, Haddad Alwi, 

Afghan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan-

bahan yang ada dalam sumber primer.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah metode dokumentasi untuk mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang serupa catatan-catatan transkrip, buku-buku, 

surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 

1996 : 234). 

 Pengumpulan data ini penulis mencari sumber acuan secara 

selektif berdasarkan prinsip relevansi dan kemutakhiran (recensy), 

membaca sumber acuan yang cukup banyak, memilih dan memilah-

milah sumber acuan yang sesuai dengan topik pembahasan serta 

merekam hasil telaah dengan menggunakan teknik pencatatan kuotasi 

(mengkopi persis apa yang ada di buku), paraphrase (mengutip pendapat 

orang lain dengan redaksi sendiri), ikhtisar (meringkas) dan evaluasi 

(mengutip dan mengkritik). 

4. Metode Content Analysis 

Penelitian ini menggunakan metode Content analysis yaitu pada 

prinsipnya memakai teknik memaknai teks. Content Analysis  melihat 

data / teks dan melihat teks secara lebih cermat, sehingga dapat 

menghasilkan kesimpulan yang berbeda dibandingkan kalau teks 

tersebut dibaca secara sekilas dan casual. 
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 Teknik penelitian ini menghasilkan temuan terhadap data verbal 

dan simbolik, yang dapat diulangi dan valid. Dimana analisis berbentuk 

dokumen dan teks yang berupaya memaknai isi menurut kategori yang 

sudah ditetapkan, dengan cara sistematis dan dapat diulang-ulang 

sehingga dapat menghasilkan deskripsi kualitatif tentang isi simbolik 

dari sebuah teks. Content Analysis fokus terhadap struktur isi teks 

sesuai dengan perhatian peneliti. Kerangka berpikir, sebagaimana 

terlihat / diterima oleh analis, tidak melihat “di balik data” yang 

diletakkan pada konteks (di mana data itu berada). Namun konteks ini 

juga harus yang terlihat, biasanya merupakan “content” juga (pesan, 

teks). Tetapi analisis peneliti juga punya realita sendiri, sehingga pasti 

ada bias.  

 

 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori akan membahas tentang nilai-nilai 

pendidikan Islam, yang meliputi pengertian nilai, pengertian pendidikan 

Islam, pengertian nilai-nilai  pendidikan Islam, sumber nilai, sumber nilai 

pendidikan Islam, kategori nilai. 

 BAB III Gambaran umum tentang Grup Band Ungu yang meliputi 

sejarah singkat berdirinya Grup Band Ungu, biografi personil Grup Band 
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Ungu, karya dan prestasi Grup Band Ungu dan deskripsi syair lagu-lagu 

Grup Band Ungu tahun 2006 dan 2007. 

BAB IV Membahas tentang komponen nilai-nilai pendidikan Islam 

dalam syair religi Grup Band Ungu tahun 2006 dan 2007. Analisis teks dan 

Interpretasi syair lagu-lagu religi Grup Band Ungu tahun 2006 dan 2007 

dalam nilai pendidikan Islam (akidah, syariah dan akhlak). 

BAB V Penutup yang meliputi tentang Kesimpulan, Saran, Kata 

Penutup. 




