
 

 

 

ABSTRAK 

Irvan Supriadi P. – Analisis Isi Pesan Dakwah Dalam Lirik Lagu Sore Band 

 

Penggunaan musik sebagai media dakwah sudah sangat lazim digunakan 

oleh para musisi Indonesia. Selain menyenangkan hati, kekuatan lirik yang 

digunakan dalam setiap bait lagu juga dapat menenangkan hati bagi 

pendengarnya. Kekuatan lirik tersebut dimanfaatkan oleh Sore band sebagai 

sarana untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Sore band merupakan sebuah 

grup musik asal Jakarta yang semua personil memainkan alat musik dengan 

menggunakan tangan kidal, dan berperan sebagai vokalis band tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi pesan dakwah yang 

terkandung dalam lirik lagu Sore Band. Analisis isi adalah suatu teknik penelitian 

untuk membuat inferensi yang dilakukan secara objektif dan identifikasi 

sistematis dari karakteristik pesan. Karakteristik Pesan yang dimaksud adalah 

Makna dan Kategori Pesan, makna mencakup Makna Denotasi dan Makna 

Konotasi dan Kategori Pesan mencakup Pesan Akidah, Pesan Syariah dan Pesan 

Akhlak. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis isi deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu langkah yang ditempuh untuk 

memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk 

lambang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi pesan dakwah yang terkandung 

dalam Lirik Lagu Sore Band terdapat 2 (dua) jenis Makna yaitu Makna Denotasi 

dan Makna Konotasi. Dari 9 (Sembilan) lagu yang diteliti oleh penulis, terdapat 6 

(enam) buah lagu yang bermakna Denotasi dominan, dan 3 (tiga) buah lagu yang 

bermakna Konotasi dominan. Selain daripada itu, terdapat 2 (dua) dari 3 (tiga) 

kategori pesan yaitu Akidah dan Akhlak. Pesan Akidah yang dimaksud yaitu, 

bagaimana iman kita kepada Allah swt, bahwa hanya kepada Allah swt manusia 

berharap dan memohon ampun atas dosa-dosa yang dilakukan, lalu iman kepada 

Rasulullah Saw, bagaimana kita dapat menjadikan sosok beliau sebagai contoh 

dalam menjalankan kehidupan terutama dalam berdakwah dan iman kepada qada 

dan qadar, bagaimana sikap kita menerima ketetapan yang telah ditentukan oleh 

Allah Swt. Sedangkan Pesan Akhlak yang dimaksud yaitu mengingatkan agar 

setiap manusia terutama muslim, selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan 

Allah swt, sabar dalam menjalankan hidup, ikhlas dalam melakukan segala hal, 

dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tidak diridhoi Allah Swt. 
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