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ABSTRAK 

Kemajuan teknologi dan datangnya budaya-budaya asing pada era 

seperti sekarang ini merupakan tantangan modernisme bagi umat Islam. 

Kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada 

kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. 

Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap 

transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Akibatnya, segala informasi 

baik yang bernilai positif maupun negatif, dapat dengan mudah diakses oleh 

masyarakat.  

Publik tidak asing lagi dengan grup Bimbo yang memang sudah 

identik dengan musik bernafas Islami. Bimbo menghasilkan musik yang 

variatif, mulai dari pop hingga qasidah. Sebagian besar dari masyarakat 

sepakat apabila Bimbo dikukuhkan sebagai kelompok musik yang memiliki 

banyak sekali karya bertema religius yang masih abadi hingga saat ini. 

Melihat lagu-lagu karya Bimbo yang sarat dengan nilai-nilai religius serta 

totalitas dalam menciptakan kelebihan dan keindahan syair karya Bimbo 

tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tentang nilai-

nilai pendidikan Islam dalam lirik lagu religi karya Bimbo. 

Penelitian nilai-nilai pendidikan Islam dalam lirik lagu religi karya 

Bimbo ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terkandung di dalam lirik lagu religi karya Bimbo. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu 

studi yang memfokuskan pembahasan pada literatur-literatur baik berupa 

buku, jurnal, maupun terbitan lainnya. Penelitian ini menggunakan 

metodecontent analysisyaitusuatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-

inferensi yang dapat ditiru, dan sahih data dengan memperhatikan 

konteksnya.Content analysis pada prinsipnya melihat data / teks dan melihat 

teks secara lebih cermat sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam lirik lagu religi Bimbo 

dari album yang bertajuk Qasidah Bimbo, terdapat nilai-nilai pendidikan 

Islam yang meliputi: 1) Nilai pendidikan aqidah yaitu keimanan kepada Allah 

yang mencakuptauhid rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa al-sifat, serta 

keimanan kepada Rasulullah. 2) Nilai pendidikan akhlak yaitu mencintai anak 

yatim dan mengasihi orang miskin sebagaimana yang dicontohkan Rasul 

kepada umatnya, pandai menguasai beragam ilmu pengetahuan, tekun 

beribadah, memakai busana muslimah dan tunduk patuh kepada Allah seperti 

yang dicontohkan Aisyah, serta bersikap tawadhu’ dan istiqomah dalam 

menjalankan ibadah puasa Ramadhan. 3) Nilai pendidikan ibadah yaitu 

mengabdi kepada Allah dengan mentaati kewajiban untuk beribadah kepada-

Nya dan menyegerakan berbuat kebaikan.4) Penggunaan lagu-lagu Islami 

sebagai media pembelajaran dapat dijadikan referensi bagi para orang tua, 

pendidik dan lembaga pendidikan dalam mengajarkan materi keagamaan 

sehingga tercipta suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. 

 

Kata kunci : nilai pendidikan Islam, lagu religi, Bimbo 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi dan 

datangnya budaya-budaya asing pada 

era seperti sekarang ini merupakan 

tantangan modernisme bagi umat 

Islam. Kemajuan teknologi ini 

menyebabkan perubahan yang begitu 

besar pada kehidupan umat manusia 

dengan segala peradaban dan 

kebudayaannya. 

Islam sebagai ajaran yang 

datang dari Allah sesungguhnya 

merefleksi nilai-nilai pendidikan 

yang mampu membimbing dan 

mengarahkan manusia menjadi 

manusia sempurna. Islam sebagai 

agama universal telah memberikan 

pedoman hidup bagi manusia menuju 

kehidupan bahagia, yang 

pencapaiannya bergantung pada 

pendidikan. Pendidikan merupakan 

kunci penting untuk membuka jalan 

kehidupan manusia. Dengan 

demikian Islam sangat berhubungan 

erat dengan pendidikan (Priatna, 

2004: 1). 

Diantara sumber-sumber 

yang menjadi dasar serta rujukan 

pendidikan Islam adalah al-Qur‟an 

dan al-Hadits. Akan tetapi pada 

hakekatnya, nilai-nilai pendidikan 

Islam tidak saja dapat ditemukan dari 

sumber dasar tersebut, tetapi dari 

sebuah karya seni dan sastra manusia 

yang tetap merujuk pada al-Qur‟an 

dan al-Hadits. Manusia dalam 

kehidupannya tidak bisa lepas dari 

seni.Akan tetapi dari sekian banyak 

karya seni yang ada, salah satu 

bidang seni yang banyak diminati 

adalah seni musik. 

Publik tidak asing lagi 

dengan grup Bimbo yang memang 

sudah identik dengan musik bernafas 

Islami. Album-album dari grup yang 

terdiri dari Jaka, Sam, Acil dan Iin 

ini selalu dikaitkan dengan musik 

religius. 

Bimbo menghasilkan musik 

yang variatif, mulai dari pop hingga 

qasidah.Dalam kurun waktu 40 tahun 

Bimbo tidak sekedar tampil sebagai 

penghibur belaka. Fenomena Bimbo 

yang paling menarik adalah dalam 

hal menstransformasikan nilai-nilai 

religius melalui musik pop(KPMI, 

2007 : 70). 

Melihat lagu-lagu karya 

Bimbo yang sarat dengan nilai-nilai 

religius serta totalitas dalam 

menciptakan kelebihan dan 

keindahan syair karya Bimbo 

tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul 

“Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam 

Lirik Lagu Religi Karya Bimbo”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Dengan diadakannya 

penelitian ini, penulis mempunyai 

tujuan penelitian, yakni untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan 

nilai-nilai pendidikan Islam yang 

terkandung dalam lirik lagu religi 

karya Bimbo. 

 

LANDASAN TEORI 

 

A. Nilai Pendidikan Islam 

1. Pengertian Nilai 

Nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) 

yang penting atau berguna bagi 

kemanusiaan(KBBI, 1991: 690). 

Nilai merupakan ukuran yang 

sangat penting dalam kehidupan 

manusia sebagai tuntunan pola 

perilaku setiap manusia di 

masyarakat. Nilai diyakini 

sebagai sesuatu yang dianggap 

benar dan baik, nilai juga menjadi 
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batasan pembeda antara yang baik 

dan yang buruk, yang benar dan 

yang salah atau yang pantas dan 

tidak pantas. Nilai-nilai hidup 

dalam masyarakat sangat banyak 

jumlahnya sehingga pendidikan 

berusaha membantu untuk 

mengenali, memilih, dan 

menetapkan nilai-nilai tertentu 

sehingga dapat digunakan sebagai 

landasan pengambilan keputusan 

untuk berperilaku secara 

konsisten dan menjadi kebiasaan 

dalam hidup bermasyarakat 

(Zuriah, 2007: 19). 

2. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam menurut 

Marimba (dalam Uhbiyati, 1998: 

9) adalah bimbingan jasmani, 

rohani, berdasarkan hukum-

hukum agama Islam menuju 

kepada terbentukya kepribadian 

utama menurut ukuran-ukuran 

Islam. 

Adapun menurut Umar 

pendidikan Islam adalah proses 

transformasi dan internalisasi 

ilmu pengetahuan dan nilai-nilai 

pada diri anak didik melalui 

penumbuhan dan pengembangan 

potensi fitrahnya guna mencapai 

keselarasan dan kesempurnaan 

hidup dalam segala aspeknya 

(Umar, 2010: 29). 

Dari beberapa pengertian 

di atas dapat diambil kesimpulan  

bahwa pendidikan Islam adalah 

usaha sadar yang disengaja 

dilakukan untuk membimbing 

sekaligus mengarahkan anak didik 

menuju terbentuknya pribadi yang 

utama (insan kamil) berdasarkan 

nilai-nilai Islam. 

 

 

3. Pengertian Nilai Pendidikan 

Islam 

Nilai-nilai pendidikan Islam 

juga bisa diartikan sebagai sifat-

sifat atau hal-hal yang melekat pada 

pendidikan Islam yang digunakan 

sebagai dasar manusia yaitu 

mengabdi pada Allah SWT. Nilai-

nilai tersebut perlu ditanamkan 

pada anak sejak kecil, agar ia dapat 

mengetahui nilai-nilai agama dalam 

kehidupannya. 

 

B. Dasar dan Tujuan Pendidikan 

Islam 

1. Dasar Pendidikan Islam 

Dasar pendidikan Islam secara 

garis besar ada 3 yaitu al-Qur‟an, 

as-Sunnah dan Perundang-

undangan yang berlaku di Negara 

kita (Uhbiyati, 2005: 22). 

2. Tujuan Pendidikan Islam 

Disebutkan dalam Pasal 3 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 bahwa pendidikan nasional 

bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung 

jawab. Tujuan tersebut selaras 

dengan ajaran agama Islam 

(UUD, 2003: 7). 

Menurut Depag, tujuan 

pendidikan Islam yaitu 

menciptakan manusia yang 

berakhlak Islam, beriman, 

bertaqwa dan meyakininya 

sebagai suatu kebenaran serta 

berusaha dan mampu 

membuktikan kebenaran tersebut 

melalui akal, rasa, dan feeling di 

dalam seluruh perbuatan dan 
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tingkah lakunya sehari-hari 

(Depag, 1997: 143). 

Dari beberapa pendapat 

tentang tujuan pendidikan Islam 

diatas, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pendidikan Islam adalah 

membentuk manusia yang sehat 

jasmani dan rohani serta moral 

yang tinggi, sehinggamenjadi 

manusia muslim yang bertaqwa 

kepada Allah serta berakhlak 

mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

 

C. Macam-macam Nilai 

Pendidikan Islam 
Nilai pendidikan Islam adalah 

nilai-nilai yang dapat diterima dan 

mengarah pada tujuan pendidikan 

agama Islam, yaitu sifat-sifat atau 

hal-hal yang melekat pada 

pendidikan agama Islam yang 

meliputi pendidikan aqidah, 

akhlak, dan ibadah yang 

digunakan sebagai dasar manusia 

untuk mencapai tujuan hidup 

manusia yaitu mengabdi kepada 

Allah SWT. 

 

D. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media 

Pengertian media merupakan 

alat bantu alat bantu apa saja yang 

bersifat menyalurkan pesan dan 

dapat merangsang pikiran, 

perasaan dan kemauan anak didik 

serta dapat mendorong terjadinya 

proses belajar pada dirinya. 

Pengguanan media secara kreatif 

memungkinkan peserta didik 

untuk belajar lebih baik dan dapat 

meningkatkan performan atau 

potensi mereka sesuai tujuan yang 

akan dicapai. 

 

2. Manfaat Media Pengajaran 

a Pengajaran akan lebih 

menarik perhatian siswa 

sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar. 

b Bahan pengajaran akan lebih 

jelas maknanya sehingga 

dapat lebih dipahami oleh 

para siswa, memungkinkan 

siswa yang menguasai tujuan 

pengajaran lebih baik. 

c Metode mengajar akan lebih 

bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui 

penuturan kata-kata oleh guru, 

sehingga siswa tidak bosan 

dan guru tidak kehabisan 

tenaga. 

d Siswa lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar, 

sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, 

tetapi juga aktivitas lain 

seperti mengamati, 

melakukan, 

mendemonstrasikan, dan lain-

lain (Zaenal, 2003 : 16). 

3. Jenis dan karakteristik media 

a Media Grafis 

Ialah media visual yang 

fungsinya untuk menyalurkan 

pesan dari sumber ke 

penerima pesan, berupa pesan 

yang dituangkan dalam 

simbol-simbol komunikasi 

visual dengan memakai indera 

penglihatan. Jenis media 

grafis terbagi kepada : 

gambar/foto; sketsa; diagram; 

bagan/chat; grafik, kartun; 

poster; peta atau globe; papan 

flannel dan buletin. 

b Media Audio 

Media yang berkaitan 

dengan indera pendengaran 

yang berfungsi sebagai 
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penyampai pesan yang 

dituang ke dalam lambang-

lambang anditif, baik verbal 

maupun nonverbal yang 

disampaikan oleh sumber 

pesan kepada penerima pesan. 

Ada beberapa media 

yang dikelompokkan ke dalam 

media audio, yaitu: radio, alat 

perekam pita, magnetik, 

piringan hitam; dan 

laboraturium bahasa. 

c Media Proyeksi Diam 

Media ini memiliki 

kesamaan dengan media grafis 

dalam hal penyajian 

rangsangan-rangsangan 

visual. Dalam media ini juga 

bahan-bahan grafis dipakai 

sebagai media proyeksi diam. 

Perbedannya adalah bahwa 

media proyeksi diam tidak 

dapat berinteraksi langsung 

sebagaimana media grafis 

tetapi harus diproyeksikan 

terlebih dahulu ke dalam 

proyektor agar dapat dilihat 

oleh sasaran. Ada kalanya 

media ini disertai dengan 

rekaman audio. 

Beberapa jenis media 

proyeksi diam adalah : film, 

bingkai, film rangkai, 

overhead proyektor, proyektor 

opaque, microprajektor, dan 

microfilm (Sadiman, 2003 : 

28). 

 

METODE PENELITIAN 

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini tergolong 

penelitian kepustakaan (library 

research) yaitu penelitian yang 

dilakukan di ruang perpustakaan 

untuk menghimpun dan 

menganalisis data yang bersumber 

dari perpustakaan, baik berupa 

buku-buku, periodikal-periodikal, 

seperti majalah-majalah ilmiah 

yang diterbitkan secara berkala, 

kisah-kisah sejarah, dokumen-

dokumen dan materi perpustakaan 

lainnya yang dapat dijadikan 

sumber rujukan untuk menyusun 

suatu laporan ilmiah (Fathoni, 

2006 : 95). 

Dari pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa penelitian 

kepustakaan (library research) 

adalah serangkaian kegiatan yang 

tidak hanya sekedar membaca dan 

mencatat literatur atau buku-buku 

melainkan suatu kegiatan yang 

berkenaan dengan metode 

pengumpulan data pustaka, 

membaca dan mencatat serta 

mengolah bahan penelitian. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk 

menganalisis nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam lirik lagu 

religi karya Bimbo, sehingga 

sumber datanya berasal dari teks 

lirik lagu religi Bimbo serta buku-

buku dan artikel yang berkaitan 

dengan Bimbo 

2. Sumber Data 

a.  Sumber Data Primer 

Yaitu sumber data yang 

langsung memberikan data 

kepada pengumpul data 

(Sugiyono, 2009:308). Adapun 

data primer yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah lirik 

atau teks lagu religi karya Bimbo 

beserta kasetnya. 

b.  Sumber Data Sekunder 

Yaitu sumber yang tidak 

langsung memberikan data 

kepada pengumpul data 

(Sugiyono, 2009 : 309). Sumber 

data sekunder yang digunakan 
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dalam penelitian ini antara lain 

buku-buku, karya tulis, surat 

kabar dan artikel-artikel yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah 

dengan metode dokumentasi. Metode 

dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, lengger, agenda, dan 

sebagainya (Arikunto, 2010: 274). 

Dalam penelitian ini metode 

pengumpulan data mengenai 

objek yang akan diteliti meliputi 

kata-kata yang diambil dari buku-

buku, majalah dan artikel, seperti 

sejarah berdirinya Bimbo, 

biografi para personelnya, karya-

karya Bimbo dan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan Bimbo. 

4. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis nilai-

nilai pendidikan Islam dalam lirik 

lagu religi karya Bimbo, penulis 

menggunakan analisis isi atau 

content analysis. Content analysis 

adalah suatu teknik penelitian 

untuk membuat inferensi-

inferensi yang dapat ditiru, dan 

sahih data dengan memperhatikan 

konteksnya (Ismawati, 2011: 81). 

Metode content analysis pada 

prinsipnya memakai teknik 

memaknai teks.  Content 

analysismelihat data / teks dan 

melihat teks secara lebih cermat 

sehingga menghasilkan 

kesimpulan yang berbeda. 

 

 

 

 

 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Analisis Lirik Lagu Religi Karya 

Bimbo dalam Nilai Pendidikan 

Islam 

1. Nilai Pendidikan Aqidah 

Lirik lagu religi Bimbo yang 

berkaitan dengan nilai pendidikan 

aqidah adalah lagu yang berjudul 

“Tuhan”. Hal ini dapat dilihat 

dalam kutipan lirik lagu religi 

Bimbo sebagai berikut : 

 

Tuhan, tempat aku berteduh 

Dimana aku mengeluh dengan 

segala peluh 

 

Berdasarkan sepenggal lirik 

lagu di atas, dapat diketahui 

konsep tauhid rububiyah yaitu 

adanya pernyataan bahwa Tuhan 

tempat berteduh dan mengeluh. 

Lirik lain dalam lagu Tuhan 

yang masih mengandung nilai 

pendidikan aqidah adalah sebagai 

berikut: 

 

Tuhan, Tuhan Yang Maha Esa 

Tempat aku memuja dengan 

segala doa 

 

Dari lirik di atas terdapat 

konsep tauhid al-Asma dan al-

Sifat yaitu adanya pernyataan 

bahwa Tuhan (Allah) adalah 

Maha Esa, esa pada dzat dan sifat-

Nya. 

Dalam kaitannya dengan 

keimanan kepada Rasulullah, 

terdapat dalam lirik lagu Rindu 

Rasul : 

 

Rindu kami padamu ya Rasul 

Rindu tiada terpera 

Berabad jarak darimu ya Rasul 

Serasa dikau disini 
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Berdasarkan lirik lagu di atas, 

dapat dipahami adanya keimanan 

kepada Rasul. Seorang muslim 

wajib beriman kepada seluruh 

Rasul dan Nabi yang telah diutus 

oleh Allah, baik yang disebut 

namanya maupun yang tidak 

disebutkan. Tidak sah iman 

seseorang yang menolak Nabi 

atau Rasul walaupun hanya satu 

dari seluruh Nabi dan Rasul yang 

diutus Allah. 

2. Nilai Pendidikan Akhlak 

Lirik lagu religi Bimbo yang 

berkaitan dengan nilai pendidikan 

akhlak terdapat dalam lagu Rasul 

Menyuruh Mencintai Anak Yatim 

: 

 

Rasul menyuruh kita mencintai 

anak yatim 

Rasul menyuruh kita mengasihi 

orang miskin 

Mari dengan rata 

Kita bagi cahaya matahari 

 

Nilai pendidikan akhlak yang 

terkandung dalam lirik di atas 

adalah mencintai anak yatim dan 

mengasihi orang miskin 

sebagaimana yang dicontohkan 

Rasul kepada umatnya. Sebab 

mengikuti dan menaati Rasul 

adalah salah satu bukti kecintaan 

seorang hamba kepada Allah 

(Ilyas, 2000: 70). 

Lirik lagu yang lain yang 

mengandung nilai pendidikan 

akhlak yaitu Aisyah Adinda Kita : 

Aisyah adinda kita yang sopan 

dan jelita 

Index Prestasi tertinggi tiga tahun 

lamanya 

Calon insinyur dan bintang di 

kampus 

Bulan Muharam 1404 tetap 

berjilbab menutup rambutnya 

Busana muslimah amat pantasnya 

Aisyah adinda kita tidak banyak 

berkata 

Aisyah adinda kita dia memberi 

contoh saja 

Ada sepuluh Aisyah berbusana 

muslimah 

Dalam lirik ini terdapat nilai 

pendidikan akhlak, yaitu akhlak 

Aisyah yang harus dicontoh oleh 

wanita-wanita pada masa 

sekarang. Aisyah adalah sosok 

wanita mulia yang mewarisi 

akhlak Rasulullah. Ia pandai 

menguasai beragam ilmu 

pengetahuan, tekun beribadah, 

memakai busana muslimah dan 

tunduk patuh kepada Allah. 

Aisyah juga memberikan contoh 

yang indah kepada kita semua 

(Ahmad 2008 : 77). Dari kutipan 

lagu di atas dapat dilihat bahwa 

pencipta lagu mengajak kepada 

para pendengar, khususnya kaum 

hawa untuk mengikuti dan 

mencontoh sifat-sifat mulia 

Aisyah. 

Dalam lirik lagu Ada 

Anak Bertanya Pada Bapaknya 

juga terdapat nilai pendidikan 

akhlak berikut kutipan liriknya : 

Lapar mengajarmu rendah hati 

selalu 

Tadarus artinya memahami kitab 

suci 

Tarawih mendekatkan diri pada 

Ilahi 

 

Penggalan lirik di atas 

memiliki penjelasan bahwa oleh 

lapar dapat membentuk sifat 

rendah hati. Selalu dalam bait 

terakhir dapat diartikan dengan 

istiqomah. Jadi lapar yang dapat 
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membentuk sifat rendah hati 

adalah lapar yg di 

implementasikan dengan berpuasa 

yang tidak cukup hanya dalam 

sehari saja melainkan satu bulan 

penuh yaitu puasa Ramadhan. 

 

3. Nilai Pendidikan Ibadah 

Lirik lagu religi karya Bimbo 

yang mengandung nilai 

pendidikan ibadah adalah Sajadah 

Panjang dan Jangan Ditunda-

Tunda. Berikut kutipan lirik lagu 

Sajadah Panjang: 

 

Ada sajadah panjang terbentang  

Hamba tunduk dan sujud  

Di atas sajadah yang panjang ini  

Diselingi sekedar interupsi  

Mencari rezeki mencari ilmu  

Mengukur jalanan seharian 

Begitu terdengar suara adzan 

Kembali tersungkur hamba 

 

Lirik lagu ini mengandung 

nilai pendidikan ibadah. Yaitu 

setiap perbuatan yang dilakukan 

manusia akan menjadi ibadah 

apabilaperbuatan itu dilakukan 

dengan dasar ilmu dan juga 

keikhlasan yang tinggi. Lirik lagu 

di atas menceritakan tentang 

kehidupan manusia yang 

diibaratkan seperti sajadah 

panjang. Sajadah telah terbentang 

sejak manusia dilahirkan hingga 

dijemput kematian.  

Lirik lagu religi Bimbo yang 

mengandung nilai pendidikan 

ibadah selanjutnya adalah Jangan 

Ditunda-tunda : 

Berbuat baik janganlah ditunda- 

tunda 

Berbuat baik janganlah ditunda-

tunda 

Membelanjai anak yatim 

menafkahi anak yatim 

Menyantuni fakir miskin 

melindungi fakir miskin 

 

Makna dari lirik lagu di atas 

yaitu mengenai pesan untuk 

bersegera dalam kebaikan.Apalagi 

menyantuni anak yatim dan fakir 

miskin. Kepedulian adalah salah 

satu bentuk ibadah dalam konteks 

horizontal. Tidak sempurna 

keimanan seseorang apabila 

hubungan sesama manusia terjalin 

dengan buruk. 

 

B. Lagu-lagu Islami Sebagai 

Media Pembelajaran 

1. Lagu Sebagai Media Penyampai 

Pesan 

Pemanfaatan lagu sebagai 

media penyampai pesan 

sebenarnya merupakan hal yang 

biasa jika dibandingkan dengan 

media penyampaian pesan lainnya. 

Namun, menjadi hal yang luar 

biasa ketika pendengar menangkap 

pesan yang disampaikan oleh 

penyanyi secara mudah. Jadi, 

penyanyi tidak sekedar menyanyi 

dengan suara indah, tetapi juga 

dapat menyampaikan pesan pada 

lagu tersebut. Tentunya untuk 

menyampaikan pesan pada lagu 

dengan mudah, harus didukung 

oleh kemampuan yang lainnya 

seperti kemampuan olah vokal 

yang baik dan kemampuan 

bermain karakter ketika bernyanyi. 

Kini setiap saat, dimana pun 

kita, dan dengan kondisi apa pun 

kita tidak akan terlepas dengan 

lagu. Lagu menjadi semacam virus 

yang membuat pendengarnya 

mengalami candu, apalagi ketika 

lagu yang dipilih sangat sesuai 
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dengan suasana hati. Lagu bisa 

dikatakan menjadi media termudah 

untuk penyampaian pesan karena 

penikmatnya berada di semua 

kalangan. Sehingga 

pembuat/pengarang lagu jika ingin 

menyampaikan suatu pesan bisa 

dengan mudah membuat lagu. 

Namun, menjadi miris ketika 

penulis/pengarang lagu 

menyisipkan pesan-pesan yang 

tidak bermutu dan merusak moral 

pada lagu ciptaannya 

(http://edukasi.kompasiana.com/.ht

ml diakses pada 28 Juni 2013 pada 

pukul 10.00). 

 

2. Lagu-lagu Religi Karya Bimbo 

Sebagai Media Penyampaian Nilai-

nilai Pendidikan Islam 

Sebagai media penyampaian 

alternatif bagi peserta didik, pendidik 

perlu memberikan lagu-lagu yang 

bernuansa mendidik seperti syair-syair 

lagu religi yang diciptakan oleh 

Bimbo. Di dalamnya terdapat banyak 

lirik atau syair yang lebih mirip puisi 

yang dinyanyikan. Makna kata-

katanya sangat dalam karena banyak 

perumpamaan seperti lirik lagu 

Sajadah Panjang. Peserta didik dapat 

mengetahui bahwa kehidupan adalah 

tempat untuk beribadah. Segala 

aktivitas manusia seperti mencari 

rizki, mencari ilmu dan bekerja 

merupakan ibadah. Sehingga dalam 

aktivitas apapun peserta didik akan 

selalu mengingat Allah dan senantiasa 

mengabdi kepada-Nya. 

Dalam lirik lagu “Ada Anak 

Bertanya Pada Bapaknya” peserta 

didik akan mengetahui tentang makna 

dari amalan-amalan dalam bulan 

Ramadhan. Juga Kemudian dalam 

lagu Tuhan dan Rindu Rasul peserta 

didik bisa lebih meningkatkan iman 

kepada Allah dan Rasulnya.  

Kemudian dalam lagu Aisyah 

Adinda Kita dan Rasul Menyuruh 

Mencintai Anak Yatim peserta didik 

dapat mencintai anak yatim dan 

mengasihi orang miskin sebagaimana 

yang dicontohkan Rasul kepada 

umatnya, dan pandai menguasai 

beragam ilmu pengetahuan, tekun 

beribadah, memakai busana muslimah 

dan tunduk patuh kepada Allah seperti 

yang dicontohkan Aisyah. 

Sedangkan dalam lagu Jangan 

Ditunda-tunda peserta didik dapat 

lebih mengabdi kepada Allah dengan 

mentaati kewajiban untuk beribadah 

kepada-Nya dan menyegerakan 

berbuat kebaikan atau tidak menunda-

nunda pekerjaan. Dari lagu-lagu yang 

mengandung nilai-nilai pendidikan 

Islam akan secara otomatis pesan-

pesan dari lagu-lagu tersebut akan 

tertanam dalam hati dan akan selalu 

teringat oleh peserta didik. Dan 

melalui menyanyi dan musik, 

kemampuan apresiasi anak didik akan 

berkembang. Dan melalui nyanyian, 

peserta didik akan mengekspresikan 

segala pikiran dan isi hatinya. 

Dari uraian yang dipaparkan di 

atas dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan lagu-lagu Islami sebagai 

media pembelajaran dapat dijadikan 

referensi bagi para orang tua, pendidik 

dan lembaga pendidikan dalam 

mengajarkan materi keagamaan yang 

selama ini dirasa masih kurang dan 

masih menggunakan strategi 

pembelajaran yang monoton sehingga 

peserta didik kurang bisa menyerap 

materi pendidikan agama Islam 

dengan baik. Karena pendidikan Islam 

merupakan hal yang sangat penting 

bagi anak sebagai generasi penerus 

bangsa, dan pada usia tataran mereka 

http://edukasi.kompasiana.com/2013/03/11/lagu-sebagai-media-penyampai-pesan-541642.html
http://edukasi.kompasiana.com/2013/03/11/lagu-sebagai-media-penyampai-pesan-541642.html
http://edukasi.kompasiana.com/2013/03/11/lagu-sebagai-media-penyampai-pesan-541642.html
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sebaiknya penanaman nilai-nilai 

pendidikan Islam diterapkan dan 

ditanamkan ke dalam jiwa-jiwa 

mereka. Nilai-nilai pendidikan tersebut 

juga dapat digunakan sebagai sumber 

inspirasi oleh guru agama Islam dalam 

mempelajari dan mendalami lirik-lirik 

lagu religius untuk kemudian diambil 

pesan dan nasehat yang terkandung di 

dalamnya. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Simpulan 

Nilai-nilai pendidikan Islam 

yang terkandung dalam lirik lagu 

religi karya Bimbo adalah : 

1. Nilai pendidikan aqidah terdapat 

dalam lagu Tuhan dan Rindu 

Rasul. Adapun nilai-nilai 

pendidikan aqidah yang terdapat 

dalam lagu tersebut adalah 

keimanan kepada Allah yang 

mencakuptauhid rububiyah, 

uluhiyah dan al-asma wa al-sifat, 

serta keimanan kepada 

Rasulullah. 

2. Nilai pendidikan akhlak terdapat 

dalam lagu Rasul Menyuruh 

Mencintai Anak Yatim, Aisyah 

Adinda Kita dan Ada Anak 

Bertanya Pada Bapaknya. Nilai 

pendidikan akhlak yang 

terkandung dalam lirik-lirik 

tersebut adalah mencintai anak 

yatim dan mengasihi orang 

miskin sebagaimana yang 

dicontohkan Rasul kepada 

umatnya, pandai menguasai 

beragam ilmu pengetahuan, tekun 

beribadah, memakai busana 

muslimah dan tunduk patuh 

kepada Allah seperti yang 

dicontohkan Aisyah, serta 

bersikap tawadhu’ dan 

istiqomahdalam menjalankan 

ibadah puasa Ramadhan. 

3. Nilai pendidikan ibadah terdapat 

dalam lagu Sajadah Panjang dan 

Jangan Ditunda-tunda. Adapun 

nilai-nilai pendidikan ibadah yang 

terkandung di dalamnya adalah 

mengabdi kepada Allah dengan 

mentaati kewajiban untuk 

beribadah kepada-Nya dan 

menyegerakan berbuat kebaikan. 

4. Penggunaanlagu-lagu Islami 

sebagai media pembelajaran dapat 

dijadikan referensi bagi para 

orang tua, pendidik dan lembaga 

pendidikan dalam mengajarkan 

materi keagamaan yang selama 

ini dirasa masih kurang dan masih 

menggunakan strategi 

pembelajaran yang monoton 

sehingga peserta didik kurang 

bisa menyerap materi pendidikan 

agama Islam dengan 

baik.Sehingga tercipta suasana 

pembelajaran yang lebih 

menyenangkan. 

B.  Saran-saran 

Sebagai saran dalam penyusunan 

skripsi ini, penulis akan 

mengemukakan beberapa saran atau 

himbauan terhadap pihak-pihak yang 

terlibat : 

1. Di zaman sekarang anak-anak 

lebih mudah mengenal dan 

menghafal lagu-lagu orang 

dewasa daripada lagu anak-anak 

yang sesuai dengan usia mereka 

maka kepada para pencipta lagu, 

hendaknya lebih memperhatikan 

lagu-lagu yang akan diciptakan, 

terutama nilai-nilai pendidikan 

yang terkandung dalam lirik 

tersebut. 

2. Kepada para pencinta musik, 

hendaknya dapat megambil 

72 
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hikmah dari setiap lagu yang 

didengar dan disarankan tidak 

membeli hasil karya bajakan. 

3. Makna yang terkandung dalam 

lirik lagu religi karya Bimbo 

tersebut dapat dijadikan referensi 

bagi orang tua, pendidik, dan 

lembaga pendidikan dalam 

mengembangkan materi 

pendidikan agama Islam dengan 

menggunakan strategi 

pembelajaran yang kreatif. Yaitu 

menjadikan lagu terutama liriknya 

sebagai media pembelajaran yang 

menarik, sehingga tercipta 

suasana pembelajaran yang lebih 

menyenangkan dan tidak 

monoton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bagi peneliti yang akan datang, 

penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai acuan bagi peneliti lain 

yang akan melakukan penelitian 

yang sejenis, sehingga hasil 

penelitian dapat lebih lengkap dan 

akurat dibanding penelitian ini. 
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