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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia musik di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat 

yang tidak pernah surut, ini ditandai dengan banyaknya hasil karya musik 

yang dilahirkan dari para pencipta musik atau musisi karya seni. Bagi para 

penikmat musik ini adalah sebuah konsumsi publik yang secara psikologis 

merupakan kebutuhan untuk hiburan atau entertainment, bahkan bisa 

merupakan semangat kehidupan, sedangkan bagi pencipta musik ini adalah 

ungkapan yang berkaitan dengan komunikasi ekspresif artinya harus diakui 

bahwa dengan musik orang dapat mengekspresikan perasaan, pengalaman  

dan bahkan pandangan hidup (ideology) manusia. Meskipun akrab dengan 

dunia entertainment, tidak berarti musik menutup ranah kajian terhadap 

fenomena-fenomena lain, karena lirik lagu sendiri sering tampil dengan tema 

yang cukup beraneka ragam mulai dari masalah percintaan, perang, 

keindahan alam, kehidupan sehari-hari, seni budaya, agama, olah raga, 

diskriminasi wanita, seksualitas, sampai adat istiadat dan hal-hal lainnya. 

Musik diartikan sebagai ungkapan berasal dari perasaan yang 

dituangkan dalam bentuk bunyi-bunyian atau suara, ungkapan dikeluarkan 

melalui suara manusia disebut vokal, sedangkan yang dikeluarkan melalui 

bunyi alat musik disebut instrument (Subagyo, 2006: 4). 

Musik adalah seni menyusun nada atau suara dalam urutan, 

kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan suara yang memiliki 



2 

 

kesatuan dan kesinambungan (KBBI, 1989: 602). Dari pengertian di atas 

dapat diketahui bahwa musik yang dikombinasi dengan rangkaian kata 

menghasilkan sebuah lagu. Sebuah lagu yang dinyanyikan biasanya terdiri 

dari 3 komponen yang saling melengkapi dan saling bergantung. Komponen 

tersebut antara lain paduan alat musik atau instrument, suara atau vokal dan 

yang terakhir yaitu lirik lagunya. Instrumen dan kekuatan vokal penyanyi 

adalah sebagai tubuh sedangkan lirik lagu adalah jiwa yang menggambarkan 

musik itu sendiri. 

Lirik lagu sebagaimana bahasa dapat dijadikan sarana atau media 

komunikasi untuk mencerminkan realitas sosial yang ada di masyarakat. Lirik 

lagu dapat pula sebagai sarana untuk sosialisasi dan pelestarian terhadap 

sikap atau nilai. Oleh karena itu, sebuah lirik lagu diciptakan dan 

diperdengarkan kepada khalayak juga mempunyai tanggung jawab yang besar 

atas tersebar luasnya keyakinan, nilai-nilai, bahkan prasangka tertentu 

(Setianingsih, 2007: 7). 

Lirik lagu merupakan sebuah media komunikasi verbal yang memiliki 

makna pesan di dalamnya, sebuah lirik lagu bila tepat dalam penyusunan 

katannya bisa memiliki nilai yang sama dengan ribuan kata atau peristiwa. 

Salah satu hal terpenting dalam sebuah musik adalah keberadaan lirik 

lagu. Melalui lirik lagu, pencipta atau biasa disebut musisi ingin 

menyampaikan pesan yang merupakan ekspresi terhadap apapun yang 

dirasakan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. 

Jadi lirik lagu bukanlah rangkaian kata-kata indah semata, tetapi juga 
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merupakan representasi dari realitas yang dilihat atau dirasakan oleh seorang 

musisi. Realitas inilah yang mengilhami seorang musisi dalam membuat lirik 

lagu. Salah satu realita yang ada di masyarakat kita saat ini dan yang menarik 

perhatian penulis adalah fenomena religius. 

Berkembangnya nilai-nilai religius tidak hanya dapat dijumpai pada 

film atau sinetron televisi, tetapi juga pada musik dan lagu. Dapat dilihat 

bagaimana Opick dengan lagu-lagu religinya berhasil mendapatkan platinum. 

Selain itu dapat dilihat juga grup band Gigi, Ungu, Radja maupun Wali tidak 

canggung dalam menyanyikan lagu-lagu yang bernafaskan religi. Yang 

menarik mereka membawakannya dengan corak musik yang memang 

menjadi ciri khas mereka sebelumnya.  

Musik adalah bahasa universal. Lewat musik, siapa saja bisa 

menyampaikan beragam pesan seperti cinta, persahabatan, hingga berdakwah 

menyampaikan nilai agama. Berdakwah pada zaman sekarang tidak hanya 

bisa dilakukan oleh para mubaligh di masjid, tetapi bisa dilakukan dengan 

banyak cara dan banyak tempat. Banyak media yang bisa digunakan pada 

zaman sekarang sebagai media dakwah seperti televisi, koran, majalah, buku, 

lagu dan internet. Dakwah juga bisa dilakukan melalui sebuah tulisan seperti 

cerpen, cerbung, cergam, dan bahkan novel bisa disisipkan nilai-nilai agama 

di dalamnya. Sehingga diharapkan dakwah berupa nasehat, ajakan untuk 

kemaslahatan umat bisa sampai pada seluruh lapisan golongan masyarakat 

yang memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan yang berbeda-beda.  
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Pasalnya, penyampaian dakwah tidak akan sampai kepada sasarannya 

apabila tidak membaur dan mengakomodasi dengan perilaku, kebudayaan, 

dan keadaan masyarakat. Singkatnya, apa yang selalu mereka kerjakan dan 

sukai, di sanalah seseorang bisa menjadikannya media untuk berdakwah. Hal 

semacam ini bisa dilakukan diantaranya melalui pop religi atau nasyid. 

Keuntungannya, pesan-pesan Islam akan sampai kepada mereka, tanpa 

mengganggu kegemaran mereka sekaligus mengalihkan dari hal-hal buruk ke 

hal positif, yakni dari lagu-lagu yang berbau kekerasan, fantasi, dan bahkan 

seksualitas teralihkan ke lagu-lagu yang bernuansa religi. 

(http://qultummedia.com/kabar-kultum/Review-Buku/senandung-cahaya-

islam-melalui-pop-religi.html, diakses tanggal 19 Maret 2011, pukul 20.25 

WIB). 

Religius adalah sikap batin yang diikuti tindakan nyata akan 

kebenaran, keadilan, kejujuran, dan cinta kepada Tuhan, sesama manusia 

serta bumi dan isinya.  Manusia  religius akan terbebas dari sekat-sekat 

sempit  terutama  agama (www.Indopups.com diakses tanggal 19 Maret 2011 

jam 20.40 WIB). 

Lirik sebuah lagu merupakan kunci utama meski tidak dipungkiri 

sentuhan musik tidak kalah pentingnya untuk menghidupkan lagu tersebut 

secara keseluruhan. Untuk menyapaikan sebuah pesan tidak hanya tulisan 

yang dijadikan sebuah acuan sebagai tanda untuk berinteraksi dalam 

menyikapi pesan tersebut, tapi makna yang terkandung dalam pesan tersebut 
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yang bisa menggugah. Bukan hanya instrument ataupun vokal yang 

mendukung tapi faktor moment ketika pesan itu kapan harus disampaikan.  

Demikian halnya dengan musik sebagai sumber inspirasi. Dalam 

keadaan senang, sedih dan jatuh cinta, bisa menjadi motivator tersendiri. 

Beranjak dari pola pikir semacam itu, Wali Band grup musik bergenre lokal 

pop kreatif yang terbetuk pada 31 Oktober 1999 memberanikan diri 

menggapai mimpi untuk eksis berkarya dalam blantika musik Indonesia 

dengan meluncurkan album debut bertajuk “Orang Bilang” 26 Maret 2008  

yang diproduksi oleh PT Nagaswara Sakti. Digawangi Faank (vokal), Apoy 

(gitar), Tomi (drum), Ovie (keyboard & synt), dan Nunu (bass) pada waktu 

itu, Wali mengandalkan lagu Dik sebagai hit single selain beberapa single 

seperti Emang Dasar, Orang Bilang, Tetap Bertahan, dan Egokah Aku 

(http://selebriti.kapanlagi.com/indonesia/ w/wali_band/, diakses tanggal 2 

April 2011 jam 14.30 WIB). 

Lagu Dik yang menjadi andalan grup Wali yang memasukkan unsur 

dangdut itu tercatat hingga pertengahan Mei 2008, berhasil menjadi RBT 

(Ringbacktone) bagi sejuta pemilik ponsel. Ini menjadi barometer kesuksesan 

grup yang beranggotakan lima pria itu. Semenjak berhasil membuat 

“sengatan” di industri musik lokal dalam album perdananya, Wali semakin 

pandai dalam meracik kumpulan nada-nada menjadi terdengar lebih 

harmonis. Buktinya, di album keduanya Cari Jodoh  (2009) diantara sejumlah 

single seperti Baik-Baik Sayang, Yank.., Kekasih Halal, Puaskah hingga Jodi 
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(Jomblo Ditinggal Mati) hadir dalam lirik aransemen yang sederhana, jelas, 

dan menarik.  

Semenjak mendapat respon yang luar biasa dari para pendengar 

musik, Wali dianggap berhasil menancapkan karirnya di blantika musik lokal. 

Terbukti, tiga single yang diluncurkan di album Orang Bilang, yaitu Dik, 

Egokah Aku, Emang Dasar & Aku Sakit berhasil memikat banyak orang. 

Terbukti, angka aktivasi Ringbacktone (RBT) tembus hingga  jutaan 

download. Hasil ini tentunya menjadi sebuah prestasi yang tidak bisa 

dipandang remeh.  

Wali sendiri berasal dari kata yang amat memasyarakat yang berarti 

wakil. Dinamakan Wali karena salah satunya mudah diucapkan oleh semua 

orang. Sisi lainnya adalah Wali dengan segala keterbatasan yang ada berharap 

bisa mewakili segenap perasaan dan curahan hati manusia. Dan di tengah-

tengah persaingan produksi musik, lirik lagu yang disampaikan Wali Band 

memiliki makna. Tidak cuma sekedar menulis dan menyanyi, tapi setiap 

lagunya berisi ajakan ke hal-hal positif. Meskipun kita kadang tidak 

mempedulikan pesan lagunya, tapi setidaknya Wali ini sudah menunaikan 

perannya sebagai anak band jebolan UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, yang 

disebut-sebut sebagai kampus Islam. Diantaranya Apoy, Faank dan Tomi 

merupakan alumni di Universitas tersebut. 

Tidak hanya mengeluarkan dua album tersebut saja, Wali juga 

mengeluarkan album bertema religi berjudul Ingat Sholawat. Single religi 

tersebut berjudul Mari Sholawat dan Tomat (Tobat Maksiat). Tanpa berusaha 
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menggurui atau mendoktrin. Justru tampil dengan nuansa santai dengan 

aransemen musik yang mudah diterima. 

Bahkan di album ini, mereka juga meluncurkan idiom-idiom baru, 

yang mempunyai makna dan pesan yang kuat. Seperti tampak pada lagu 

bertitel “Tomat (Tobat Maksiat)”. Sebuah ajakan dengan nuansa yang ringan 

akan lebih cepat sampai dan mudah diterima. Apalagi jika di sisipkan dengan 

nuansa komedi (www.waliband.net, diakses tanggal 11 April 2011 jam 13.00 

WIB). 

Ketertarikan penulis memilih Wali Band sebagai obyek dalam 

penelitian ini adalah karena Wali merupakan salah satu grup band yang 

terbilang tidak baru di kancah permusikan Indonesia, namun tetap memiliki 

eksistensi yang baik dalam berkarir di dunia musik, serta berbagai 

penghargaan yang telah mereka terima menandakan bahwa Wali diminati 

oleh masyarakat Indonesia. 

Dari beberapa lirik lagu Wali, penulis tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam 

lirik lagu religi karya Wali Band di album “ Ingat Sholawat”. Ketertarikan 

tersebut didasarkan pada lirik lagunya yang berunsur dakwah dan mengajak 

umat Islam khususnya untuk bertobat, menjauhi larangan Allah dengan 

kembali ke jalan yang benar dan selalu bersholawat kepada Nabi. Dengan 

lirik-lirik lagu yang sederhana dan merakyat yang ditunjukan kepada 

masyarakat luas dari kalangan bawah sampai kalangan atas, kemudian latar 

belakang santri dari para personel. Mereka juga jarang diekspos di media-
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media cetak maupun elektronik yang bersifat negatif, namun justru lebih 

banyak dalam hal yang positif. Selain itu lirik lagu religi mereka juga menjadi 

soundtrack film “Islam KTP” yang ditayangkan setiap hari pukul 18.00 WIB 

di SCTV. Kebanyakan orang merasa, itu suatu suasana hiburan yang baik, 

karena seseorang begitu mudah mempromosikan hal-hal dunia yang berunsur 

dosa ke dalam masyarakat, tetapi orang yang sama juga di waktu lainnya 

mengajak manusia di dalam masyarakat yang sama untuk mengingat Allah, 

rasul-Nya dan hari kiamat. 

Karena alasan-alasan itulah penulis mengangkat judul “Nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam lirik lagu religi karya Wali Band (Album Ingat 

Sholawat)”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk memberi gambaran yang jelas dan menghindari kesimpang 

siuran dalam memahami arti dari masing-masing istilah serta untuk 

memudahkan dalam memahami maksud dari judul ini, maka penulis 

menegaskan terlebih dahulu masing-masing istilah yang terdapat dalam judul 

di muka: 

1. Nilai 

Nilai, dalam bahasa Inggris (Value) berarti: berguna, mampu akan, 

berdaya, berlaku, kuat. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal 

itu disukai, diinginkan, berguna atau dapat menjadi obyek kepentingan 

(KBBI, 1989: 615) 
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2. Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam menurut Ki Hajar Dewantara adalah usaha yang 

dilakukan dengan penuh keinsyafan yang ditujukan untuk keselamatan dan 

kebahagiaan manusia (Nata, 1997: 9) 

Menurut Moh. Fadli Al-Djamaly pendidikan Islam adalah proses 

yang secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta 

perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam 

ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangan (dalam Arifin, 

2008: 22). 

3. Lirik Lagu Religi 

Lirik merupakan sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan 

pribadi atau susunan kata sebuah nyanyian (KBBI, 2005: 678). 

 Sedangkan religi adalah sesuatu hal yang menggambarkan 

keagamaan atau dapat diartikan kepercayaan kepada Tuhan (KBBI, 2005: 

943). 

Jadi lirik lagu religi adalah sebuah rangkaian kata-kata dari curahan 

perasaan seseorang yang  dilagukan, berisi tentang keagamaan. 

4. Wali Band 

Wali band adalah sebuah grup musik Indonesia yang berdiri pada 

tanggal 31 Oktober 1999. Personil band ini adalah Faank (vokal), Apoy 

(gitar), Tomi (drum), serta Ovie (keyboard). 
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Dari penegasan istilah di atas maksud dari penelitian ini yaitu 

meneliti lirik-lirik lagu Wali Band yang terdapat unsur pendidikan 

keagamaan. Dengan melihat lrik-lirik lagu dalam album Ingat Shalawat . 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai 

berikut : Apa nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam lirik lagu 

religi karya Wali band ?   

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendiskripsikan nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam lirik 

lagu religi karya Wali band. 

2. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

a. Secara teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumbangan wawasan 

keilmuan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pendidikan Islam. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkaan dapat memberi manfaat bagi penulis 

dan pembaca sebagai masukan untuk penelitian yang lebih lanjut. 
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E. Kajian Pustaka 

Berdasarkan pengetahuan penulis, bahwa penelitian yang membahas 

nilai-nilai pendidikan Islam dalam lirik lagu belum banyak ditemukan. 

Namun ada beberapa khasanah yang dapat mendukung penelitian ini 

diantaranya sebagai berikut : 

Suyati (UMS, 2004) dalam karya sekripsinya yang berjudul “ Nilai-

nilai Pendidikan Islam Pada Kegiatan Ekstrakurikuler Kepaduan Hizbul 

Wathan Pada Siswa Kelas I SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Taahun 

Ajaran 2004/2005” menyimpulkan, bahwa nilai-nilai pendidikan Islam yang 

terdapat dalam kegiatan  Hizbul Wathan antara lain adalah nilai ketrampilan, 

kecerdasan, ketangkasan serta nilai ketaqwaan. Nilai-nilai pendidikan tersebut 

sangat membantu siswa untuk lebih menumbuhkembangkan rasa keimanan 

dan ketaqwaan terhadap Allah SWT.  

Oktarina (UMS, 2009) dalam karya skripsinya yang berjudul “ Nilai-

nilai Pendidikan Islam dalam Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata” 

yang menyimpulkan bahwa ditemukan lima nilai pendidikan Islam dalam 

novel Laskar Pelangi, yaitu : Nilai kejujuran, nilai keteladanan, nilai 

kesabaran, nilai keikhlasan, nilai kedisiplinan dan nilai kesederhanaan. 

Baharrudin (UMS, 2009) dalam skripsinya yang berjudul “ Metode 

transfer Nilai-nilai Keislaman Dalam Cerita Wayang Kulit Ditinjau dari 

Pendidikan Akhlak (Lakon Dewaruci)” menyimpulkan, bahwa nilai-nilai 

keIslaman yang terdapat dalam lakon Dewaruci ditinjau dari pendidikan 
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akhlak adalah kewajiban menuntut ilmu, hubungan antara guru dan murid, 

keteguhan hati, keberanian dalam hidup dan tidak berprasangka buruk. 

Dari kajian pustaka di atas penelitian ini dapat dijadikan tambahan 

pengetahuan serta menunjukan nilai-nilai pendidikan Islam tidak hanya dapat 

dilihat dalam sebuah buku atau cerita saja. Namun dapat dilihat dalam sebuah 

lirik lagu yang lebih populer di kalangan masyarakat baik anak-anak, remaja, 

dan orang tua.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (library 

research) yaitu studi yang memfokuskan pembahasan pada literatur-

literatur baik berupa buku, jurnal, maupun terbitan lainnya (Nazir, 1985 : 

54). 

2. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dibagi 

menjadi dua antara lain : 

a. Sumber Data Primer 

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung 

sebagai sumber informasi (Azwar, 2010: 91). Sumber data primer yang 

digunakan adalah lirik atau teks lagu religi karya Wali Band dalam 

album ramadhan Wali ingat sholawat  tahun 2009 yang diproduksi oleh 

PT Nagaswara Sakti, yang berbentuk kaset. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Yaitu data yang mendukung yang diperoleh lewat pihak lain, 

tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian berupa data 

dokumentasi atau laporan sebelumnya (Azwar, 2010: 91). Sumber data 

sekunder antara lain buku-buku, karya tulis, surat kabar dan artikel-

artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah dengan metode dokumentasi untuk mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, 

majalah dan lain sebagainya (Arikunto, 1998: 236). Dalam hal ini metode 

digunakan untuk mengambil data tentang objek penelitian, seperti karya-

karya ciptaan Wali Band, profil para personil, serta info-info yang 

berkaitan dengan Wali Band. 

4. Metode Analisis Data 

Pengertian analisis dalam penelitian ini adalah seluruh rangkaian 

kegiatan sebagai upaya menarik kesimpulan dari hasil kajian konsep atau 

teori yang mendukung penelitian ini. Untuk menganalisis nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam lirik lagu religi karya Wali. Penulis menggunakan 

analisis isi atau content analysis. Yang dimaksud dengan content analysis 

adalah suatu teknik penulisan untuk membuat inferensi-inferensi yang 

dapat ditiru dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya ( Wajidi, 

1993: 15). 
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Adapun langkah-langkah dalam content analysis  terdiri dari 

beberapa kegiatan antara lain; (Bugin dalam Ojong Suhana, 2007: 46) 

a. Merumuskan dengan tepat apa yang ingin diteliti dan semua tindakan 

berdasarkan pada tujuan. 

b. Memilih unit analisis yang dikaji, memilih objek penelitian yang 

menjadi sasaran analisis. 

c. Melakukan kualifikasi terhadap coding yang telah dilakukan dengan 

melihat sejauh mana satuan makna yang berhubungan dengan tujuan 

penelitian serta  membangun kategori dari setiap klasifikasi. 

d. Menganalisis suatu makna dan kategori kemudian mencari hubungan 

satu dengan yang lainnya untuk menemukan arti dan isi tujuan 

komunikasi tersebut. 

e. Mendiskripsikan hasil analisis dalam bentuk draft laporan penelitian 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab dengan perincian 

sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan, yang berisi tentang Latar belakang masalah, 

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

pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.  

Bab II : Kajian tentang nilai-nilai pendidikan Islam dan Wali band, 

pada bab ini akan dibahas nilai-nilai pendidikan Islam yang mencakup 

pengertian, landasan, tujuan dan macam nilai-nilai pendidikan Islam. 
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Kemudian membahas tentang karya ciptaan Wali band yaitu lirik-lirik lagu 

religi dalam album ingat sholawat. 

Bab III : Gambaran umum tentang Wali band, bab ini membahas 

tentang sejarah Wali band, profil personil Wali band, album lagu karya Wali 

band dan prestasi Wali band di dunia musik. 

Bab IV : Analisis nilai pendidikan Islam dalam lirik lagu religi karya 

Wali band (Album Ingat Sholawat), bab ini menbahas nilai pendidikan 

keimanan, nilai pendidikan ibadah dan nilai pendidikan Akhlaqul karimah, 

yang terdapat dalam lirik lagu Wali Band. 

Bab V : Penutup, pada bab kelima berisi tentang kesimpulan, saran-

saran, kata penutup, dan daftar pustaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


