
 

 

ABSTRAK 

Mohamad Faizal Agung – Analisis Isi Pesan Dakwah dalam Lirik Lagu Ketika 
Tangan dan Kaki Berkata Karya Chrisye 

Musik adalah salah satu bentuk seni yang digemari masyarakat, musik 
begitu  mudah dinikmati dan dirasakan oleh berbagai kalangan. Hal ini membuat 
musik bisa menjadi salah satu media untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah 

secara efektif. Beberapa dai menggunakan musik sebagai sarana mereka 
berdakwah. Dakwah melalui musik juga dilakukan oleh banyak musisi itu sendiri. 

Salah satunya yaitu Almarhum Chrisye. Adalah seorang legenda di musik 
Indonesia, begitu banyak karya ciptaannya yang mejadi populer dan dikenang 
masyarakat, tak hanya itu, beberapa lagunya juga memiliki pesan. Lirik-liriknya 

yang dalam, tidak hanya enak untuk dinyanyikan, namun juga ia jadikan sebagai 
media penyampaian pesan dakwah dengan cara menyusupkan pesan tersebut 

kepada para pendengarnya, dengan begitu pendengar yang hafal lirik lagunya 
maka dengan sendirinya akan tahu pesan yang terkandung didalamnya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pesan dakwah yang terdapat 

dalam lirik lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata Karya Chrisye. Yang mencakup 
pesan akidah, akhlak, dan syariah. Dan mengetahui pesan dakwah apa yang paling 

dominan didalam lagu ini. 
Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi, 

yaitu merupakan suatu langkah yang ditempuh untuk memperoleh keterangan dari 

isi komunikasi yang disampaikan oleh objek penelitian. Teknik pengumpulan data  
yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan dokumentasi. 

Adapun teori yang digunakan adalah teori komunikasi model Lasswell yang 
mengungkapkan bahwa who, say what, in wich channel, to whom, and with what 
effect (siapa, mengatakan apa, melalui media apa, kepada siapa, dengan efek apa).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lagu Ketika Tangan dan Kaki 
Berkata karya Chrisye ini sangat jelas mengandung pesan dakwah, termasuk 

pesan akidah, pesan akhlak, dan pesan syariah didalamnya, karena lirik lagu yang 
dinyanyikannya sama sekali tidak bertentangan dengan Quran dan Hadits. Adapun 
pesan dakwah yang paling dominan adalah pesan akidah. Bahkan hal inipun 

dibuktikan dengan penulisan lirik lagu ini sendiri yang terinspirasi dari salah satu 
ayat didalam Al-Quran. 


