
 

 

ABSTRAK 

Bayu Trisnandar. Pesan Dakwah Pada Lirik  Lagu Album “Aku Dan Aku” 

Grup Band Gigi. 

 Seni musik adalah salah satu bidang seni yang paling banyak diminati oleh 

khalayak masyarakat dikarenakan manusia mendengarkan musik hampir setiap 

waktu. Hal ini dapat dimaklumi karena musik merupakan salah satu bahasa 

universal yang dengan mudah dinikmati sekaligus menjadi alat dalam 

berkomunikasi. Ketika sebuah musik atau lagu memiliki tujuan atau pesan 

moral yang terkandung dalam lirik-liriknya, maka pesan yang disampaikan akan 

lebih komunikatif, karena selain dapat diterima juga dapat menghibur 

komunikan (pendengar). Musik atau lagu yang selama ini hanya dijadikan 

sebagai hiburan oleh masyarakat Islam sedikitnya telah berubah fungsi, dengan 

seni musik atau lagu pelaku dakwah dapat menyampaikan pesan dakwah lewat 

lirik-lirik lagunya.  

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui isi pesan dakwah 

yang akan disampaikan, dan kategorisasi pesan dakwah yang terkandung dalam 

lirik lagu album “Aku Dan Aku” Grup Band Gigi.  

 Penelitian ini bertitik pada pemikiran bahwa dakwah merupakan tugas 

hidup yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Pesan dakwah merupakan salah 

satu faktor yang sangat penting bagi pendakwah guna terwujudnya keefektifan 

dan keberhasilan proses dakwah, agar pesan dakwah tersampaikan dengan baik, 

hal ini harus dibarengi dengan adanya alat (media) yang dapat membantu 

menyampaikan pesan dakwahnya. Seni musik atau lagu dipilih sebagai media 

dakwah dikarenakan sifatnya yang dengan mudah dapat dicerna dan dinikmati 

oleh masyarakat, selain itu musik juga dapat dijadikan sarana perenungan dan 

ajaran sebuah kebaikan dan kesadaran.  

 Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) yaitu 

suatu penelitian untuk mengetahui isi atau makna pesan komunikasi yang 

terdapat dalam lirik lagu. Metode analisisi isi ini bertujuan untuk bisa 

mendeskripsikan pesan dakwah dan kategorisasi pesan dakwah apa saja yang 

terdapat dalam lirik lagu Album “Aku Dan Aku” Grup Band Gigi.  

 Dari uraian diatas, maka hasil dari data-data yang telah diteliti diperoleh 

kesimpulan bahwa lirik lagu dalam album “Aku Dan Aku” Grup Band Gigi 

mengandung unsur pesan dakwah islam yang dapat mengajak manusia untuk 

mengajarkan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk (amar 

ma’ruf nahyi munkar). Dalam kategorisasi pesan, semua lirik lagu dalam album 

“Aku Dan Aku” Grup Band Gigi termasuk ke dalam kategori Aqidah, Akhlak, 

dan Syariah.  


