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Abstrak  

PPeenneelliittiiaann  iinnii  bbeerrttuujjuuaann  yyaaiittuu  uunnttuukk  mmeennggeettaahhuuii  ddaann  mmeemmaahhaammii  bbaaggaaiimmaannaa  ddiinnaammiikkaa  ddaann  

pprroosseess  kkoommuunniikkaassii  ddaakkwwaahh  IIssllaammii  lleewwaatt  mmuussiikk  mmeettaall  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  bbaanndd  PPuurrggaattoorryy..  

MMeettooddee  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  mmeettooddee  eettnnooggrraaffii  kkoommuunniikkaassii  yyaanngg  tteellaahh  

ddiikkeemmuukkaakkaann  oolleehh  JJoohhnn  WW  CCrreesssswweellll,,  yyaanngg  ddaallaamm  ssiissii  tteerrtteennttuu  jjuuggaa  bbeerrffuunnggssii  sseebbaaggaaii  ggrraanndd--

tthheeoorryy  kkeedduuaa  ddii  ssaammppiinngg  tteeoorrii  kkoommuunniikkaassii  ddaakkwwaahh  IIssllaamm..  SSeessuuaaii  ddeennggaann  mmeettooddoollooggii  eettnnooggrraaffii  

kkoommuunniikkaassii  CCrreesswweellll,,  llaannggkkaahh--llaannggkkaahh  aannaalliissiiss  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  bbeerroorriieennttaassii  uunnttuukk  mmeelliihhaatt  

sseettiiddaakknnyyaa  dduuaa  ssiissii  ddaarrii  ffeennoommeennaa  yyaanngg  ddiitteelliittii;;  ppeerrttaammaa,,  ssiiffaatt--ssiiffaatt  kkhhaass  yyaanngg  mmeelleekkaatt  ppaaddaa  

ffeennoommeennaa//  pprroosseess  kkoommuunniikkaattiiff  ddaarrii  bbaanndd  PPuurrggaattoorryy  sseerrttaa  aakkttiivviittaass  ddaakkwwaahh  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann,,  yyaanngg  

kkeedduuaa,,  mmeelliihhaatt  ddaallaamm  kkoonntteekkss  ssoossiioo--kkuullttuurraall,,  aappaa  pprroosseess  kkoommuunniikkaassii  ddaakkwwaahh  tteerrsseebbuutt  

bbeerrllaannggssuunngg..  DDeennggaann  ddeemmiikkiiaann,,  iinnttii  mmaakknnaa  ddaarrii  ssuuaattuu  ffeennoommeennaa  kkoommuunniikkaassii  bbiissaa  ddaappaatt  ddiirreessaappii  

oolleehh  pprroosseess  ppeenneelliittiiaann  iinnii..  HHaassiill  ppeenneelliittiiaann  iinnii  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  pprroosseess  kkoommuunniikkaassii  ddaakkwwaahh  

IIssllaamm  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  PPuurrggaattoorryy  tteerrggoolloonngg  uunniikk  bbaahhkkaann  kkoonnttrroovveerrssiiaall  kkaarreennaa  mmeenngggguunnaakkaann  

mmuussiikk  mmeettaall  sseebbaaggaaii  mmeeddiiaa  ddaakkwwaahh..  NNaammuunn,,  ddii  ssiissii  llaaiinn,,  ddeennggaann  bbeerrkkaaccaa  ppaaddaa  kkoonntteekkss  ssoossiioo--

kkuullttuurraall  mmaassyyaakkaarraatt  JJaakkaarrttaa  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  kkaarraakktteerriissttiikk  yyaanngg  bbeerrmmaaccaamm--mmaaccaamm,,  mmaajjeemmuukk  

sseerrttaa  kkoommpplleekkss,,  mmaakkaa  ddaakkwwaahh  IIssllaamm  ““mmiilliittiiaa””  aallaa  PPuurrggaattoorryy  iinnii  jjuussttrruu  mmeenneemmuukkaann  kkeeccooccookkaann  

ddaann  rreelleevvaannssii  ppoossiittiiff..  

  

KKaattaa  KKuunnccii::  EEttnnooggrraaffii,,  KKoommuunniikkaassii  DDaakkwwaahh,,  MMuussiikk  MMeettaall  

  

AA..  PPeennddaahhuulluuaann  

DDaakkwwaahh  aaddaallaahh  sseebbuuaahh  kkoonnsseepp  

kkoommuunniikkaassii  ddaallaamm  aaggaammaa  IIssllaamm..  DDaakkwwaahh  

aaddaallaahh  sseebbuuaahh  pprroosseess  ddii  mmaannaa  nniillaaii  aajjaarraann  

hhiidduupp  ddaallaamm  pprroosseess  iinntteerraakkssii  yyaanngg  ddiiaallooggiiss,,  

aannttaarraa  ssii  ppeennyyaammppaaii  ((ddaa‟‟ii))  ddeennggaann  yyaanngg  

ddiiddaakkwwaahhii..    

DDaakkwwaahh  aaddaallaahh  uujjuunngg  ttoommbbaakk  ddaarrii  

ttuummbbuuhhnnyyaa  nniillaaii  ddaann  aajjaarraann  aaggaammaa  ddaallaamm  

kkeehhiidduuppaann  bbeerrmmaassyyaarraakkaatt..  DDaakkwwaahh  IIssllaammii  

sseellaalluu  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  rreeaalliittaass  ssoossiiaall  yyaanngg  

aaddaa,,  ddaallaamm  aarrttii  ddaakkwwaahh  IIssllaammii  mmeennggeemmbbaann  

ttaanngggguunngg  jjaawwaabb  uunnttuukk  bbeerrkkoonnttrriibbuussii  ppaaddaa  

rreeaalliittaass  ssoossiiaall  ddaann  kkeemmaassyyaarraakkaattaann  yyaanngg  

aaddaa..    

MMeenngghhaaddaappii  rreeaalliittaass  ssoossiiaall  yyaanngg  

ddiinnaammiiss,,  sseellaalluu  bbeerruubbaahh  ((fflluukkttuuaattiiff))  ddaann  

sseemmaakkiinn  kkoommpplleekkss,,  ddaakkwwaahh  IIssllaammii,,  bbaaiikk  



sseeccaarraa  wwaaccaannaa  mmaauuppuunn  pprraakkttiiss,,  ddiittaannttaanngg  

uunnttuukk  sseemmaakkiinn  ddiinnaammiiss  jjuuggaa..  KKaarreennaa  

aaddaannyyaa  hhaall  iinnii,,  nnaammppaakknnyyaa  mmeettooddee  ddaakkwwaahh  

sseemmaakkiinn  bbeerrkkeemmbbaanngg  ddaallaamm  bbeennttuukknnyyaa  

yyaanngg  uunniikk  ddaann  kkrreeaattiiff..  bbeebbeerraappaa  mmeettooddee  

ddaappaatt  ddiitteerraappkkaann  sseeccaarraa  eeffeekkttiiff,,  ssaallaahh  

ssaattuunnyyaa  yyaaiittuu  ssiisstteemm  ddaakkwwaahh,,  ddii  mmaannaa  

mmeettooddee  ddaakkwwaahh  iinnii  bbaannyyaakk  sseekkaallii  

ddiigguunnaakkaann  oolleehh  ppaarraa  uussttaaddzz  ddaann  uussttaaddzzaahh..  

CCaarraa  ppeennyyaammppaaiiaannnnyyaa  jjuuggaa  ppaassttii  aakkaann  

bbeerrbbeeddaa  aannttaarraa  uussttaaddzz  yyaanngg  ssaattuu  ddeennggaann  

yyaanngg  llaaiinn,,  ddii  aannttaarraannyyaa  ppeemmaadduuaann  aannttaarraa  

ddaakkwwaahh  ddeennggaann  kkoommeeddii  sseellaaiinn  iittuu,,  aaddaa  jjuuggaa  

yyaanngg  mmeemmaadduukkaann  ddaakkwwaahh  ddeennggaann  ggaayyaa  

ttaannyyaa  jjaawwaabb  iinntteerraakkttiiff..    

PPeerrkkeemmbbaannggaann  mmeettooddee  ddaakkwwaahh  ssaaaatt  

iinnii  tteellaahh  mmeennggaallaammii  bbaannyyaakk  iinnoovvaassii,,  ssaallaahh  

ssaattuu  ccoonnttoohhnnyyaa,,  ddaakkwwaahh  mmeellaalluuii  mmuussiikk  

yyaanngg  sseejjaakk  llaammaa  tteellaahh  ddiitteerraappkkaann  oolleehh  

BBaanngg  HHaajjii  RRhhoommaa  IIrraammaa  yyaanngg  ddaappaatt  

ddiikkaattaakkaann  sseebbaaggaaii  lleeggeennddaa  rraajjaa  ddaannggdduutt  

sseekkaalliigguuss  ppeennddaakkwwaahh..  RRhhoommaa  IIrraammaa  tteellaahh  

mmeennjjaaddii  iinnssppiirraattoorr  bbaaggii  kkaallaannggaann  ddaa‟‟ii  

uunnttuukk  mmeennjjaaddiikkaann  sseennii  mmuussiikk  sseebbaaggaaii  

mmeeddiiaa  ddaakkwwaahh..    

FFeennoommeennaa  yyaanngg  mmeennjjaaddii  rruuaanngg  

wwiillaayyaahh  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  ddaakkwwaahh--

ddaakkwwaahh  IIssllaammii  mmeellaalluuii  mmuussiikk  ccaaddaass//  mmeettaall//  

uunnddeerrggrroouunndd,,  yyaanngg  kkiinnii  tteennggaahh  ddiiuussuunngg  

oolleehh  kkaallaannggaann  ““OOnnee  FFiinnggeerr  MMoovveemmeenntt””  

aattaauu  ““GGeerraakkaann  MMeettaall  SSaattuu  JJaarrii””..  HHaall  

ssppeessiiffiikk  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  

ddaakkwwaahh  IIssllaammii  mmeellaalluuii  mmuussiikk//  llaagguu  mmeettaall  

yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  BBaanndd  PPuurrggaattoorryy,,  

JJaakkaarrttaa..    AAddaallaahh  ssuuaattuu  hhaall  yyaanngg  mmeennaarriikk  

aappaabbiillaa  ddaakkwwaahh  IIssllaammii  iittuu  ddiippaadduukkaann  

ddeennggaann  mmuussiikk  mmeettaall  yyaanngg  nnoottaabbeenneennyyaa  

sseebbuuaahh  ggeennrree  mmuussiikk  kkeerraass,,  ddii  mmaannaa  kkiittaa  

ttaahhuu  kkhhaallaayyaakk  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  mmaassiihh  aawwaamm  

tteerrhhaaddaapp  mmuussiikk  tteerrsseebbuutt,,  ddaann  ttiiddaakk  sseemmuuaa  

oorraanngg  jjuuggaa  bbiissaa  mmeenniikkmmaattii  mmuussiikk  mmeettaall//  

uunnddeerrggrroouunndd  mmuussiicc..  

PPuurrggaattoorryy  ddaappaatt  ddiikkaattaakkaann  sseebbaaggaaii  

ssaallaahh  ssaattuu  bbaanndd  ttiiddaakk  ““nneekkoo--nneekkoo””  ddaallaamm  

bbeerrmmuussiikk  ddaann  bbeerraannii  mmeemmbbuuaatt  ggeebbrraakkaann--

ggeebbrraakkaann  yyaanngg  bbiissaa  ddiikkaattaakkaann  

bbeerrsseebbeerraannggaann  ddeennggaann  bbaanndd--bbaanndd  mmeettaall  

ppaaddaa  uummuummnnyyaa,,  kkaarreennaa  ddiissaaaatt  sseemmuuaa  bbaanndd--



bbaanndd  mmeettaall  sseekkaarraanngg  bbaannyyaakk  yyaanngg  

mmeenngguussuunngg  tteemmaa  sseerrttaa  lliirriikk--lliirriikk  yyaanngg  

bbeerrbbaauu  ssaattaanniicc,,  bbllaasspphheemmyy,,  aannttiicchhrriisstt,,  

ppaaggaanniissmm,,  ggoorree  ddaann  mmuurrddeerr..  PPuurrggaattoorryy  

hhaaddiirr  ddeennggaann  kkoonnsseepp  yyaanngg  ssaannggaatt  bbeerrbbeeddaa  

sseekkaallii  ddeennggaann  kkeebbaannyyaakkaann  bbaanndd  mmeettaall  

llaaiinnnnyyaa..  TTeemmaa  ddaann  lliirriikk--lliirriikknnyyaa  lleebbiihh  

mmeemmbbiiccaarraakkaann  tteennttaanngg  IIssllaamm,,  sseellaaiinn  iittuu  

mmeennggaajjaarrkkaann  tteennttaanngg  kkee  EEssaa--aann  AAllllaahh  SSWWTT  

sseerrttaa  RRaassuullnnyyaa  yyaaiittuu  NNaabbii  MMuuhhaammmmaadd  

SSAAWW..      

  FFeennoommeennaa  kkoommuunniikkaassii  sseeppeerrttii  iinnii  

mmeerruuppaakkaann  sseessuuaattuu  yyaanngg  ssaannggaatt  uunniikk  ddaann  

mmeennaarriikk  uunnttuukk  ddiikkeettaahhuuii,,  sseebbaabb  PPuurrggaattoorryy    

mmeenngggguunnaakkaann  mmuussiikk  mmeettaall  sseebbaaggaaii  mmeeddiiaa  

ddaakkwwaahh  yyaanngg  ddiittrraannssmmiissiikkaann  mmeellaalluuii  lliirriikk--

lliirriikk  llaagguu..  ddaann  ssaallaahh  ttuujjuuaannnnyyaa  aaddaallaahh  

mmeennddoobbrraakk  eekkssiisstteennssii  bbaanndd--bbaanndd  mmeettaall  

ddeennggaann  lliirriikk  ddaann  iiddeeoollooggii  ssaattaanniicc,,  

bbllaasspphheemmyy,,  zziioonniisstt,,  ddaann  ppaaggaanniissmmee..  SSeellaaiinn  

iittuu  ddeennggaann  lliirriikk--lliirriikk  sseerrttaa  ppeennddeekkaattaann--

ppeennddeekkaattaann  kkhhuussuuss  mmeerreekkaa  tteerrhhaaddaapp  ffaannss//  

mmooggeerrzz,,  mmeerreekkaa  iinnggiinn  mmeenngguurraannggii  

kkeebbiiaassaaaann--kkeebbiiaassaaaann  ““hheeddoonn””  ddii  kkaallaannggaann  

mmeettaallhheeaadd  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  tteerruuttaammaa  ppaarraa  

mmooggeerrzz  

AAkkttiivviittaass  iinntteerraakkssii  ddaakkwwaahh  IIssllaammii  

yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  PPuurrggaattoorryy  mmeemmiilliikkii  llaattaarr//  

sseettttiinngg  ssoossiiaall  yyaanngg  jjeellaass,,  yyaakknnii  

kkoommppeekkssiittaass  kkaarraakktteerriissttiikk  mmaassyyaarraakkaatt  

JJaakkaarrttaa,,  tteerrlleebbiihh  kkhhuussuuss  kkeehhiidduuppaann  

kkaallaannggaann  rreemmaajjaannyyaa  yyaanngg  ssaannggaatt  ddeekkaatt  

ddeennggaann  bbuuddaayyaa  ppoopp,,  ddeennggaann  llaattaarr  ssoossiiaall  

yyaanngg  kkoommpplleekkss  iinniillaahh,,  mmaakkaa  pprroosseess  

kkoommuunniikkaassii  yyaanngg  tteerrjjaaddii  ddii  ddaallaammnnyyaa  tteennttuu  

mmeemmiilliikkii  cciirrii  ssppeessiiffiikk  ddaann  kkoommpplleekkssiittaass  

tteerrsseennddiirrii,,  yyaanngg  ddaallaamm  mmeemmaahhaammiinnyyaa  ttiiddaakk  

bbiissaa  ddiilleeppaasskkaann  ddaarrii  kkoonntteekkss  yyaanngg  aaddaa..  

  

BB..  RRuummuussaann  ddaann  TTuujjuuaann  MMaassaallaahh  

PPaaddaa  ppeenneelliittiiaann  rruummuussaann  mmaassaallaahh  

yyaanngg  mmuunnccuull  aaddaallaahh  bbaaggaaiimmaannaa  

kkoommuunniikkaassii  ddaakkwwaahh  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  

bbaanndd  PPuurrggaattoorryy,,  sseeddaannggkkaann  ttuujjuuaann  ddaarrii  

ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  uunnttuukk  mmeennggeettaahhuuii  

bbaaggaaiimmaannaa  kkoommuunniikkaassii  ddaakkwwaahh  yyaanngg  

ddiillaakkuukkaann  oolleehh  bbaanndd  PPuurrggaattoorryy..  

  



CC..  KKeerraannggkkaa  TTeeoorrii  

TTeeoorrii--tteeoorrii  yyaanngg  ddiippaakkaaii  ddaallaamm  

ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh;;  tteeoorrii  pprroosseess  

kkoommuunniikkaassii,,  tteeoorrii  ddaakkwwaahh  IIssllaamm,,  tteeoorrii  

kkoommuunniikkaassii  IIssllaamm,,  eettnnooggrraaffii  kkoommuunniikkaassii  

((sseellaaiinn  sseebbaaggaaii  mmeettooddee,,  tteeoorrii  iinnii  ddaallaamm  ssiissii  

tteerrtteennttuu  jjuuggaa  mmeemmbbeerrii  wwaarrnnaa  ppaaddaa  

ppaarraaddiiggmmaa  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ddiippaakkaaii))..  

SSeemmuuaannyyaa  ddiikkoommbbiinnaassiikkaann  ddaallaamm  ssuuaattuu  

kkoonnssttrruukk  kkeerraannggkkaa  ppeemmiikkiirraann  yyaanngg  mmeennjjaaddii  

pprraa--kkooggnniissii  ddaarrii  ppeenneelliittiiaann  iinnii..  eemmppaatt  yyaanngg  

ppeerrttaammaa  aaddaallaahh  uunnttuukk  mmeelliihhaatt  ddaann  

mmeemmaahhaammii  pprroosseess  kkoommuunniikkaassii  aakkttiivviittaass  

ddaakkwwaahh  IIssllaammii  PPuurrggaattoorryy  yyaanngg  mmeennjjaaddii  

ssuubbjjeekk  ppeenneelliittiiaann,,  sseeddaannggkkaann  tteeoorrii  yyaanngg  

tteerraakkhhiirr  bbeerrgguunnaa  uunnttuukk  mmeelliihhaatt  ddaann  

mmeemmaahhaammii  kkoonntteekkss  rruuaanngg  ssoossiiaall  ddii  mmaannaa  

pprroosseess  kkoommuunniikkaassii  yyaanngg  ddiitteelliittii..  

DDaallaamm  tteeoorrii  yyaanngg  ddiikkeemmuukkaakkaann  oolleehh  

WWiillbbuurrnn  SScchhrraamm  bbaahhwwaa  ddii  ddaallaamm  sseebbuuaahh  

pprroosseess  kkoommuunniikkaassii  tteerrddaappaatt  bbeebbeerraappaa  iitteemm  

ppeennttiinngg  yyaakknnii  ((ffrraammee  ooff  rreeffeerreennccee))  aarrttiinnyyaa  

ppeessaann  yyaanngg  ddiissaammppaaiikkaann  oolleehh  kkoommuunniikkaattoorr  

hhaarruuss  sseessuuaaii  ddeennggaann  kkeerraannggkkaa  aaccuuaann  ddaann  

((ccoolllleeccttiioonn  ooff  eexxppeerriieennccee  aanndd  mmeeaanniinnggss))  

yyaanngg  bbeerraarrttii  bbaahhwwaa  ppeennggggaabbuunnggaann  

ppeennggaallaammaann  ddaann  ppeennggeerrttiiaann  yyaanngg  ddiimm  

ppeerroolleehh  kkoommuunniikkaann  ((  EEffffeennddyy,,  11999911::  6622))..  

AArrttiinnyyaa  bbaahhwwaa  ddaallaamm  ssuuaattuu  

hhuubbuunnggaann  ddiippeerrlluukkaann  ssuuaattuu  kkeessaammaaaann  

ppeemmiikkiirraann  yyaanngg  ddiikkeemmbbaannggkkaann  aannttaarraa  

ppeennggiirriimm  ((kkoommuunniikkaattoorr))  ddaann  ppeenneerriimmaa  

((kkoommuunniikkaann))  jjiikkaa  tteerrbbeennttuukk  kkeessaammaaaann  yyaanngg  

ddiiiinnggiinnkkaann  mmaakkaa  aakkaann  tteerrjjaaddii  kkoommuunniikkaassii..  

KKeessaammaaaann  ppeemmiikkiirraann  aattaauu  ppeennyyaattuuaann  ppeessaann  

iinnii  tteennttuunnyyaa  mmeemmbbuuttuuhhkkaann  aaddaannyyaa  

hhuubbuunnggaann  yyaanngg  ssaalliinngg  bbeerrbbaaggii  aattaauu  sshhaarriinngg  

aannttaarraa  ppeennggiirriimm  ddeennggaann  ppeenneerriimmaa  tteerrsseebbuutt..  

SSeemmeennttaarraa  iittuu  JJaannee  PPaauulleeyy  ((11999999))  

mmeennjjaabbaarrkkaann  ddaallaamm  pprroosseess  kkoommuunniikkaassii  iittuu  

sseennddiirrii  tteerrddaappaatt  ttiiggaa  kkoommppoonneenn  ppeennttiinngg,,  

ddiiaannttaarraannyyaa;;  ttrraannssmmiissii  iinnffoorrmmaassii,,  ttrraannssmmiissii  

ppeennggeerrttiiaann,,  ddaann  ppeenngggggguunnaaaann  ssiimmbbooll  yygg  

ssaammaa,,  jjiikkaa  ssaallaahh  ssaattuu  kkoommppoonneenn  ttiiddaakk  

tteerrppeennuuhhii  aattaauu  ttiiddaakk  aaddaa  mmaakkaa  pprroosseess  

kkoommuunniikkaassii  ttiiddaakk  aakkaann  eeffeekkttiiff  ((PPaauulleeyy  

ddaallaamm  MMuullyyaannaa  ddaann  RRaahhmmaatt,,  11999900::  77))..    

BBeerrddaassaarrkkaann  kkoonnssttrruukk  tteeoorrii  iinnii,,  mmaakkaa  aakkaann  



ddiilliihhaatt  bbaaggaaiimmaannaakkaahh  pprroosseess  kkoommuunniikkaassii  

sseeccaarraa  uummuumm  yyaanngg  tteerrjjaaddii  ddaallaamm  hhoorriizzoonn  

ffeennoommeennaa  yyaanngg  ddiitteelliittii..  

TTeeoorrii  eettnnooggrraaffii  kkoommuunniikkaassii  

mmeerruuppaakkaann  tteeoorrii  uuttaammaa  yyaanngg  ddiippaakkaaii  

ppeenneelliittii  ddaallaamm  pprroosseess  ppeenneelliittiiaannnnyyaa,,  ppaaddaa  

ddaassaarrnnyyaa  eettnnooggrraaffii  kkoommuunniikkaassii  mmeerruuppaakkaann  

mmeettooddee  iimmpplliikkaassii  sseeddeerrhhaannaa  ddii  mmaannaa  ddii  

ddaallaammnnyyaa  tteerrddaappaatt  ppoollaa    kkoommuunniikkaassii  yyaanngg  

ddiimmiilliikkii  oolleehh  sseekkeelloommppookk  iinnddiivviidduu,,  ppaaddaa  

hhaakkiikkaattnnyyaa  eettnnooggrraaffii  kkoommuunniikkaassii  iinnii  

mmeelliihhaatt  ddaarrii  bbeebbeerraappaa  hhaall  ddiiaannttaarraannyyaa;;  ppoollaa  

kkoommuunniikkaassii,,  ppeennddeeffiinniissiiaann  kkeeggiiaattaann  

kkoommuunniikkaassii,,  wwaakkttuu  ddaann  tteemmppaatt  kkeeggiiaattaann  

kkeelloommppookk,,  pprroosseess  kkeeggiiaattaann  kkoommuunniikkaassii  

yyaanngg  mmeemmbbeennttuukk  kkoommuunniittaass,,  ddaann    

kkeerraaggaammaann  kkooddee  ((LLiittttlleejjoohhnn  ddaann  FFoossss,,  

22000099::  446600))..  

AAddaappuunn  tteeoorrii  kkoommuunniikkaassii  IIssllaamm  

aaddaallaahh  kkoommppoonneenn  kkeerraannggkkaa  tteeoorrii  llaaiinn  yyaanngg  

ddiippaakkaaii  bbeerrddaassaarrkkaann  kkeebbuuttuuhhaann  uunnttuukk  

mmeelliihhaatt  pprroosseess  kkoommuunniikkaassii  ddaarrii  ssuubbjjeekk  ddaann  

aakkttiivviittaass  yyaanngg  ddiitteelliittii,,  yyaanngg  mmeemmaanngg  

nnoottaabbeennee  mmeennggaanndduunngg  uunnssuurr--uunnssuurr  IIssllaammii..  

TTeeoorrii  kkoommuunniikkaassii  IIssllaamm  mmeemmiilliikkii  ddeeffiinniissii  

ddaann  ssiiffaatt  yyaanngg  kkhhuussuuss,,  yyaakknnii;;  ““KKoommuunniikkaassii  

IIssllaamm””  aaddaallaahh  sseebbuuaahh  pprroosseess  kkoommuunniikkaassii  

yyaanngg  mmeennjjaaddiikkaann  nniillaaii--nniillaaii  IIssllaammii  sseebbaaggaaii  

mmuuaattaann  ddaarrii  ppeessaann  yyaanngg  ddiissaammppaaiikkaann  ddaann  

ttaattaa--ccaarraa  sseerrttaa  ppeerriillaakkuu  ddaallaamm  pprroosseess  

kkoommuunniikkaassii  iittuu  sseennddiirrii  ppuunn  bbeerrllaannddaasskkaann  

ppaaddaa  kkeessaannttuunnaann  yyaanngg  sseessuuaaii  ddeennggaann  eettiikkaa  

IIssllaammii..    

DDaallaamm  pprriinnssiipp  kkoommuunniikkaassii  IIssllaamm,,  

ppaaddaa  ddaassaarrnnyyaa  mmeennggaanndduunngg  nniillaaii--nniillaaii  

yyaanngg  aaddaa  ddii  ddaallaamm  AAll--QQuurr‟‟aann,,  pprriinnssiipp  

tteerrsseebbuutt  aannttaarraa  llaaiinn;;  pprriinnssiipp  qqaauullaann  bbaalliigghhaa  

((ppeerrkkaattaaaann  yyaanngg  mmeennddiiddiikk//  bbeerrmmaannffaaaatt)),,  

qqaauullaann  kkaarriimmaa  ((ppeerrkkaattaaaann  yyaanngg  bbaaiikk)),,  

qqaauullaann  ssaaddiiddaa  ((ppeerrkkaattaaaann  yyaanngg  bbeennaarr)),,    

qqaauullaann  mmaayyssuurraa  ((ppeerrkkaattaaaann  yyaanngg  bbaaiikk  yyaanngg  

ddiisseerrttaaii  aallaassaann  yyaanngg  rraassiioonnaall)),,  qqaauullaann  

mmaa’’rruuffaa  ((ppeerrkkaattaaaann  yyaanngg  hhaalluuss  ddaann  lleemmaahh  

lleemmbbuutt))  ((IIssmmii,,  DDiiaann..  22001133::  4433--4477))..    

SSeeddaannggkkaann  ddaallaamm  ppaannddaannggaann  

ppeerrssppeekkttiiff  kkoommuunniikkaassiinnyyaa,,  tteerrbbaaggii  mmeennjjaaddii  

dduuaa  kkaatteeggoorrii    ddiiaannttaarraannyyaa;;  yyaanngg  ppeerrttaammaa  

tteeoorrii  kkoommuunniikkaassii  IIssllaamm  yyaanngg  ddiiddaassaarrii  aattaass  



AAll--QQuurr‟‟aann  ddaann  HHaaddiittss,,  llaalluu  yyaanngg  kkeedduuaa  

tteeoorrii  kkoommuunniikkaassii  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  ((rreelliiggiiuuss,,  

nnoonn  rreelliiggiiuuss))  lleebbiihh  mmeenniittiibbeerraattkkaann  ppaaddaa  

eettiikkaa  sseerrttaa  nnoorrmmaa--nnoorrmmaa  yyaanngg  bbeerrllaakkuu  ddii  

dduunniiaa  ((Muis, 2001: 34).  

TTeeoorrii  kkoommuunniikkaassii  IIssllaamm  iinnii  tteerrkkaaiitt  

eerraatt  ddeennggaann  tteeoorrii  ddaakkwwaahh  IIssllaamm  yyaanngg  

aaddaallaahh  tteeoorrii  yyaanngg  ddiiddeerriivvaassiikkaann  ddaarrii  aajjaarraann  

AAll--QQuurraann  ddaann  HHaaddiittss,,  sseehhiinnggggaa  ppeennggeerrttiiaann  

ddaann  ddeeffiinniissii  tteennttaanngg  iissttiillaahh  ““ddaakkwwaahh””  iittuu  

sseennddiirrii  mmeennjjaaddii  jjeellaass..  DDaakkwwaahh  mmeerruuppaakkaann  

sseebbuuaahh  aakkttiiffiittaass  aattaauu  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  ddii  

pprroosseess  sseeccaarraa    lliissaann  aattaauu  ttuulliissaann..  PPrroosseess  

ddaakkwwaahh  ppaaddaa  ddaassaarrnnyyaa  ddiillaakkuukkaann  sseeccaarraa  

ssaaddaarr  ddaann  tteerreennccaannaa  yyaanngg  bbeerrttuujjuuaann  uunnttuukk  

mmeemmppeennggaarruuhhii  iinnddiivviidduu  aattaauu  kkeelloommppookk  

tteerrtteennttuu,,  ddaallaamm  pprroosseess  ddaakkwwaahh  iittuu  sseennddiirrii  

bbeerrssiiffaatt  bbeebbaass  ddaann  ttiiddaakk  mmeemmaakkssaa  ((AArriiffiinn,,  

MM..  11999911::  66))..  TTeeoorrii  ddaakkwwaahh  IIssllaamm  ddii  ssiinnii  

jjuuggaa  tteerrbbaaggii  dduuaa;;  mmeelliihhaatt  ssiissii  mmeettooddiikk  ddaarrii  

ddaakkwwaahh,,  ddaann  nniillaaii  aakkssiioollooggiiss  ddaarrii  sseebbuuaahh  

pprroosseess  ddaakkwwaahh  yyaanngg  ddiitteelliittii..    

  

  

DD..  MMeettooddee  PPeenneelliittiiaann  

PPrroosseess  ppeenneelliittiiaann  aakkaann  ddiillaakkssaannaakkaann  

ddii  dduuaa  tteemmppaatt  yyaaiittuu  ppeerrttaammaa  ddiillaakkuukkaann  ddii  

kkeeddiiaammaann  AAll    sseellaakkuu  iinnffoorrmmaann  11  yyaanngg  

bbeerrtteemmppaatt  ddii  kkaawwaassaann  BBiinnttaarroo  JJaakkaattaa,,  llaalluu  

yyaanngg  kkeedduuaa  ddiillaakkuukkaann  ddii  kkeeddiiaammaann  BBoonnttiiee  

sseellaakkuu  iinnffoorrmmaann  22  yyaanngg  bbeerrtteemmppaatt  ddii  

kkaawwaassaann    CCiilleedduugg  TTaannggeerraanngg..  

JJeenniiss  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  oolleehh  

ppeenneelliittii  aaddaallaahh  mmeettooddoollooggii  ppeenneelliittiiaann  

kkuuaalliittaattiiff  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  ssttuuddii  

aannaalliissiiss  eettnnooggrraaffii..    

SSeeddaannggkkaann  ssuummbbeerr  ddaattaa  yyaanngg  

ddiigguunnaakkaann  oolleehh  ppeenneelliittii  tteerrbbaaggii  mmeennjjaaddii  

dduuaa  kkaatteeggoorrii  yyaaiittuu  yyaanngg  ppeerrttaammaa  ssuummbbeerr  

ddaattaa  pprriimmeerr  yyaanngg  mmeennccaakkuupp  ppeennccaattaattaann  

tteerrkkaaiitt  oobbsseerrvvaassii  ddii  llaappaannggaann,,  hhaall  iinnii  

ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  mmeennggaammaattii  lliivvee  ppeerrffoorrmm  

PPuurrggaattoorryy  ddaann  mmeellaakkuukkaann  wwaawwaannccaarraa  

ddeennggaann  bbeebbeerraappaa  ppeerrssoonniill  sseellaakkuu  sseebbaaggaaii  

iinnffoorrmmaann  ppeenneelliittiiaann,,  sseellaannjjuuttnnyyaa  yyaanngg  

kkeedduuaa  mmeenngggguunnaakkaann  ssuummbbeerr  ddaattaa  sseekkuunnddeerr  

((kkeeppuussttaakkaaaann))  yyaanngg  bbeerraassaall  ddaarrii  lluuaarr  ddaattaa  

uuttaammaa//  iinnffoorrmmaann  yyaanngg  mmeelliippuuttii;;  ddookkuummeenn,,  



aarrttiikkeell  ffoottoo  ddaann  vviiddeeoo  yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  

ddeennggaann  PPuurrggaattoorryy  (Creswell, 1998:118). 

Proses pengumpulan data di tempuh 

dengan beberapa tahapan, diantaranya; 

dengan melakukan observasi partisipan 

yaitu mengamati secara langsung proses 

dakwah yang dilakukan pada saat live 

perform, setelah itu melakukan wawancara 

mendalam dengan sumber informan yang 

telah ditentukan yaitu Al dan Bontie 

sebagai personil Purgatory. Pada dasarnya 

dalam melakukan proses wawancara 

peneliti tidak harus terpaku dengan 

interview guide, dan yang terakhir 

melakukan analisis dokumen yang meliputi 

artikel, media massa, dan beberapa 

dokumentasi foto, video yang berkaitan 

dengan Purgatory (Kuswarno, 2008: 49-

59). 

TTeekknniikk  ppeenneennttuuaann  iinnffoorrmmaann  ppaaddaa  

ppeenneelliittiiaann  iinnii  mmeenngggguunnaakkaann  tteekknniikk  

ppuurrppoossiivvee  yyaanngg  mmeelliihhaatt  ffaakkttoorr--ffaakkttoorr  ddaann  

ttuujjuuaann  tteerrtteennttuu  sseeccaarraa  ssppeessiiffiikk  ppaaddaa  

iinnffoorrmmaann..  ppaaddaa  ddaassaarrnnyyaa  ppeenneennttuuaann  

iinnffoorrmmaann  ddiippiilliihh  bbeerrddaassaarrkkaann  ppeennggaallaammaann  

sseerrttaa  ppeenngguuaassaaaann  yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  

ddeennggaann  mmaassaallaahh  yyaanngg  ddiitteelliittii  ddaann  hhaarruuss  

bbeerrkkoommppeetteenn  ddaallaamm  bbiiddaannggnnyyaa,,  ddaallaamm  hhaall  

iinnii  ppeenneelliittii  mmeemmiilliihh  AAll  ddaann  BBoonnttiiee  sseebbaaggaaii  

iinnffoorrmmaann  uuttaammaa  ppeenneelliittiiaann  (Sugiyono, 

2008: 85). 

Pada validitas data penelitian, 

peneliti menggunakan teknik triangulasi 

sumber di mana keabsahan data yang 

diperoleh memanfaatkan item-item yang 

berada di luar data penelitian, salah satu 

yang dilakukan oleh peneliti dalam teknik 

ini adalah melakukan perbandingan antara 

pengamatan di lapangan denga hasil 

wawancara (Moleong, 1989: 195). 

TTaahhaappaann  sseellaannjjuuttnnyyaa  aaddaallaahh  

mmeellaakkuukkaann  tteekknniikk  aannaalliissiiss  ddaattaa..  DDii  ssiinnii  

ppeenneelliittii  mmeenngggguunnaakkaann  tteekknniiss  aannaalliissii  ddaattaa  

yyaanngg  ddii  jjaabbaarrkkaann  oolleehh  CCrreesswweellll,,  ttaahhaappaann--

ttaahhaappaann  iittuu  bbeerruuppaa;;  ppeennyyaajjiiaann  ddaattaa,,  aannaalliissiiss  

ddaattaa  ddaann  iinnttrreeppeettaassii  ddaattaa  (Kuswarno, 2008: 

68).  

  



E. Hasil dan Pembahasan 

HHaassiill  ppeenneelliittiiaann  iinnii  ddiiuunnggkkaappkkaann  

ddaallaamm  kkoonnssttrruukkssii  eettnnooggrraaffii  kkoommuunniikkaassii  

yyaanngg  mmeennggaannaalliissiiss  ddaattaa  ppeenneelliittiiaann  kkee  ddaallaamm  

aassppeekk--aassppeekk  bbeerriikkuutt;;  mmaassyyaarraakkaatt  ttuuttuurr  

((ssppeeeecchh  ccoommmmuunniittyy)),,  VVaarriieettaass  bbaahhaassaa,,  

aakkttiivviittaass  kkoommuunniikkaassii,,  ddaann  kkoommppoonneenn  

kkoommuunniikkaassii  ((KKuusswwaarrnnoo,,  22000088::  3388--4466))..  

PPeerrttaammaa--ttaammaa,,  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  iinnii  

mmeemmbbeerriikkaann  ddeesskkrriippssii  tteennttaanngg  ggaammbbaarraann  

llaattaarr  ssoossiiaall  mmaassyyaarraakkaatt  ttuuttuurr  ddii  mmaannaa  

PPuurrggaattoorryy  bbeerraaddaa  ddaann  bbeerraakkttiivviittaass;;  yyaakknnii  

mmaassyyaarraakkaatt  ppeerrkkoottaaaann  JJaakkaarrttaa  ddaann  sseelluukk  

bbeelluukk  kkeehhiidduuppaannnnyyaa..  Setiap proses 

komunikasi, tidak pernah terlepas  dari 

konteks sosial dan konteks budaya dimana 

para pelaku dari proses itu terlibat. Karena 

itu, untuk memahami suatu proses 

komunikasi dalam berbagai aspek dan 

seginya secara menyeluruh, dibutuhkan 

pemahaman akan pola konteks budaya 

terkait. Jakarta yang notabene adalah 

ibukota Indonesia, adalah sebuah ruang 

publik majemuk yang terdiri dari berbagai 

macam suku/ etnis yang bercampur baur 

dan menetap di situ sejak lama, sehingga 

sudah menjadi suatu kesatuan masyarakat 

majemuk tersendiri.  

Kota metropolitan Jakarta 

merupakan kota yang di isi oleh berbagai 

macam masyarakat yang majemuk, bahasa 

keseharian menggunakan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa pergaulan. Tentu saja 

bahasa yang digunakan mempunyai bentuk 

yang berbeda serta corak yang khas dan 

unik, yakni “bahasa Indonesia dialek 

Jakarta”.  Dialek Jakarta atau bahasa 

Betawi dan bahasa keseharian dialek 

jakarta ini tercermin dalam hasil 

wawancara  Subjek 1 dan 2.   

Dialek khas Jakarta telah menjadi 

bahasa slank/ bahasa prokem, yakni 

kebalikan dari bahasa Indonesia baku/ 

resmi. Bahasa dialek bersifat lebih 

langsung, santai, akrab dan komunikatif 

untuk pergaulan keseharian. Kata “lo” 

(kamu)  dan “gue” (saya) menjadi 

ungkapan keseharian untuk saling 



menyapa satu sama lain.  

Dalam bahasa dialek seperti itu, 

pada dasarnya terpapar bagaimana pola 

kognitif dan corak interaksi sosial para 

pengguna bahasanya. Orang Jakarta 

cenderung egaliter (setara) dalam 

memperlakukan orang lain. Dalam 

berkomunikasi, mereka lebih 

mementingkan kenyamanan bersama, 

sikap yang familiar, dan luwes. Dalam 

kaitannya dengan penelitian ini, sikap yang 

sama juga dirasakan sendiri oleh peneliti 

saat berinteraksi dengan informan-

informan penelitian ini. 

Jakarta yang telah menjadi kota 

metropolitan, tentu tidak lepas dari gaya 

hidup konsumtif, prilaku hedonis 

(mementingkan kenikmatan ragawi) dan 

berorientasi materialistis (mementingkan 

kepemilikan/ kebendaan). Orientasi 

kebendaan/ materi yaitu persaingan untuk 

mencapai taraf hidup yang tinggi tampak 

secara gamblang terjadi di kehidupan 

masyarakat Jakarta. Karena persaingan ini, 

sesungguhnya diam-diam masyarakat 

Jakarta menjadi terkotak-kotakan satu 

sama lain dan saling mengalienasikan satu 

sama lain. 

Jakarta terdiri dari identitas 

majemuk yang berbaur, pada kenyataannya 

kehidupan masyarakat Jakarta juga 

dihantui oleh krisis identitas. Kebanyakan 

masyarakat Jakarta pada umumnya telah  

luntur identitas ketimurannya, hal ini 

tercermin dari kebiasaan-kebiasan negatif 

dan melakukan hal-hal yang tidak berguna 

seperti dugem (pergi hura-hura ke diskotik) 

dan selain itu juga kehidupannya 

dihabiskan ibarat seperti „mesin indsutri‟ 

yang hanya mengenal kerja dan kerja (W 

S2, 425-429). 

Kedua, varietas bahasa yang ada 

dan digunakan dalam interaksi keseharian 

masyarakat tutur Jakarta ini adalah “bahasa 

gaul” atau “bahasa slank”, bahasa 

Indonesia namun tidak resmi. Berbagai 

perbedaan banyak terdapat antara bahasa 

Indonesia yang baku atau resmi dengan 



bahasa Jakarta gaul yang sebagian besar 

terpengaruh oleh dialek Betawi. 

Ketiga, aktifitas komunikasi yang 

dilakukan oleh Purgatory di bagi menjadi 

dua tahapan yaitu pertama aktifitas 

komunikasi yang terjadi antara subjek-

subjek informan dengan orang lain terkait 

proses dakwah yang dilakukan, hal ini 

tercermin disaat peneliti melakukan 

observasi di mana pada saat itu Purgatory 

sedang live perform di sebuah gigs amal, 

dapat dikatakan proses komunikasi yang 

dilakukan oleh Purgatory berjalan dengan 

efektif karena direspon dengan baik oleh 

para fan/ mogerz dan metalhead lainnya, 

lalu yang kedua aktivitas komunikasi 

antara subjek-subjek informan dengan 

peneliti, hal ini dilakukan langsung oleh 

peneliti pada saat observasi dan dengan 

spontan peneliti melakukan sedikit 

wawancara singkat dengan beberapa 

personil sebelum Purgatory live perform. 

Proses komunikasi yang nyata yang 

di lakukan oleh band Purgatory dengan 

orang lain baik fan-nya sendiri yaitu 

mogerz ataupun metalhead lainnya terasa 

di rasakan oleh peneliti pada saat observasi 

yaitu saat Purgatory live manggung di 

acara amal atau charity 

Selajutnya, dengan persebaran 

teknologi dunia maya, maka dimensi 

aktivitas dan komponen  komunikasi 

Purgatory dan kalangan fansnya ini tidak 

terlepas dari fungsi jejaring sosial di dunia 

maya seperti facebook atau twitter. Dalam 

penelitian ini, groupweb facebook dipilih 

sebagai jejaring sosial utama yang diteliti 

oleh penliti untuk melihat proses dan 

bentuk komunikasi yang terjadi di 

dalamnya.  

Purgatory memiliki sebuah wadah 

jejaring sosial tempat meraka melakukan 

proses aktivitas dakwah Islami, yakni 

group facebook “Mogerz” (Purgatory 

Official’s Group of Mogerz). Groupweb ini 

telah aktif lebih dari 3 tahun dengan 

jumlah anggota terkini kurang lebih 

sebanyak 9.169 akun, dan menampung 



banyak diskusi seputar keagamaan, politik, 

budaya dalam kaitannya dengan musik 

underground dan polemik-polemik seputar 

kehidupan remaja Jakarta, khususnya. 

Karena sifatnya yang aktif ini, maka situs 

groupweb ini telah menjadi tonggak serta 

sarana utama kegiatan diskusi dan 

komunikasi anak-anak undergorund metal 

di Jakarta, khususnya  fans band Purgatory 

yaitu Mogerz 

DDaallaamm  lliinnggkkuupp  iinniillaahh  mmuussiikk  ddaann  lliirriikk  

llaagguu--llaagguu  mmeettaall  PPuurrggaattoorryy  mmeennjjaallaannkkaann  

ppeerraannnnyyaa  sseebbaaggaaii  uujjuunngg  ttoommbbaakk  uunnttuukk  

mmeellaakkuukkaann  pprroosseess  ddaakkwwaahh  IIssllaammnnyyaa..  LLiirriikk  

ddaann  mmuussiikk  PPuurrggaattoorryy  mmeennjjaaddii  sseebbuuaahh  

bbaahhaann  ddiisskkuussii  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  tteerrbbuukkaa,,  

ffaammiilliiaarr  nnaammuunn  sseerriiuuss..  DDiisskkuussii  yyaanngg  ddii  

llaakkuukkaann  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  sseellaalluu  tteerrkkaaiitt  

ddeennggaann  nniillaaii  kkeeiissllaammaann,,  kkaarreennaa  ppaaddaa  

ddaassaarrnnyyaa  lliirriikk--lliirriikk  llaagguu  yyaanngg  ddii  uussuunngg  

PPuurrggaattoorryy  sseellaalluu  mmeemmbbiiccaarraakkaann  nniillaaii--nniillaaii  

kkeeiissllaammaann;;  bbaaiikk  iittuu  ffiilloossooffii  ddaarrii  aajjaarraann  

aaggaammaa  IIssllaamm,,  ssaammppaaii  ppaaddaa  ssiissii--ssiissii  hhiissttoorriiss  

ddaarrii  ppeerraaddaabbaann  IIssllaamm..    

PPrroosseess  iinntteerraakkssii  ddaakkwwaahh  IIssllaammii  

PPuurrggaattoorryy  yyaanngg  ddiitteerraappkkaann  ttiiddaakk  hhaannyyaa  

ppaaddaa  ssaaaatt  lliivvee  ppeerrffoorrmm  mmuussiikk  ssaajjaa,,  jjuussttrruu  

iinntteerraakkssii  pprroosseess  ddaakkwwaahh  lleebbiihh  iinntteennss  

ddiillaakkuukkaann  ddii  ggrruupp  ffaacceebbooookk  MMooggeerrss..  PPrroosseess    

iinntteerraakkssii  iinnii  ddaappaatt  ddii  iilluussttrraassiikkaann  sseeppeerrttii  

bbaaggaann  bbeerriikkuutt::  
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F. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini ada 

beberapa, diantaranya adalah: 

1. Untuk mengkomunikasikan proses 

komunikasi dakwah Islam, beberapa 

strategi digunakan oleh band 

Purgatory, diantaranya adalah; 

menjadikan musik dan lirik lagu 

Band Purgatory 
sebagai penyampai  
dakwah Islam lewat 
musik dan lirik lagu 

Lirik Lagu 
Purgatory 
yang 
bermuatan 
nilai-nilai  
keislaman 

bermuata

n nilai-nilai  

keislaman 

Fans “Mogerz” 
sebagai 
komunikan/audiens 
dan mitra diskusi 
dari materi dakwah 
yang disampaikan 



sebagai “senjata utama” dalam 

menyampaikan nilai-nilai ajaran islami 

sehingga mudah dipahami dan 

diapresiasi oleh kalangan remaja 

Jakarta, terutama kalangan remaja 

yang terlibat langsung dalam dunia 

underground.  

2. Komunikasi dakwah Islam yang 

dilakukan oleh band Purgatory 

merupakan komunikasi dua arah, 

artinya bersifat dialogis, yakni melalui 

sharing dan diskusi. Lirik lagu mejadi 

semacam “diskursus/ wacana 

bersama” dan menjadi bahan diskusi 

antara Purgatory dengan “Mogerz”. 

3. Pola bahasa yang akrab, bebas dan 

“gaul” selalu diterapkan oleh 

Purgatory dalam proses komunikasi 

dakwah Islam yang dilakukan. Diskusi 

seputar moralitas dan keagamaan pun 

dikemas secara menarik sehingga 

dapat merespon minat kalangan 

remaja dan metalhead pada umumnya 

untuk ikut berdiskusi. 

4. Proses komunikasi dakwah Islam yang 

dilakukan  oleh Purgatory bersifat unik 

dan kasuistik, artinya di sisi lain 

Purgatory memiliki keterkaitan 

kontekstual dengan background 

problem sosio-kultural perkotaan 

Jakarta; sehingga untuk dapat 

memahami bahasa dakwah Purgatory 

tidak bisa dilepaskan dari pemahaman 

atas konteks realitas di mana ia berada. 

 

G. Saran 

1. Saran untuk Purgatory dan kalangan 

“Mogerz”; untuk selanjutnya agar 

memperluas kajian keagamaan sampai 

pada level historis dan kultural 

(memperbanyak kajian budaya dalam 

sisi keagamaan, seperti kajian Islam 

Nusantara) sehingga bukan hanya 

identitas keagamaan yang terbangun, 

tetapi identitas kultural juga semakin 

diperkuat. 

2. Saran untuk penelitian selanjutnya; 

kiranya hasil penelitian ini bisa 



menjadi bahan pertimbangan dan batu 

loncatan untuk penelitian lebih lanjut. 

Masih banyak yang bisa dikuak dari 

fenomena “One Finger Movement” ini 

dengan berbagai pisau analisa dan 

pendekatan ilmu komunikasi; 

misalnya dengan pendekatan 

kuantitatif untuk melihat lebih objektif 

sejauh mana efektivitas komunikasi 

dakwah yang dilakukan oleh 

Purgatory dan band-band metal Islami 

yang lain. 
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serta dukungan kepada penulis sehingga 
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untuk membantu peneliti pada saat proses 
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