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                                ABSTAK 

 

Nisa Durotun Nafisah : PESAN DAKWAH DALAM CHANNEL YOUTUBE ADAM MUSIK 

 Dengan  memasuki era digital bisa membuat semua orang lebih mudah melakukan 

komunikasi dan informasi, seperti dengan adanya youtube pada saat ini membuat seluruh 

informasi akan cepat tersampaikan dengan ruang dan waktu yang luas. Youtube sudah menjadi 

media dimana saat ini banyak orang yang mengekspresikan diri dan juga kemampuannya 

seperti dalam bermusik. Musik memang sudah menjadi media dakwah sejak dari dahulu, 

karena banyak penyanyi menjadikan sebuah lagu sebagai media untuk menyampaikan 

kebaikan, mengajak dan juga syiar islam. Seperti yang dilakukan oleh Grup Vokal Adam 

Musik yang dilakukan di channel youtube Adam Musik ini, menyajikan lagu-lagu yang 

mengandung pesan yang bermanfaat bagi pendengarnya. Dengan cara seperti itu penikmat setia 

yang mendengarkan lirik-lirik lagu Adam Musik sehingga bisa memahami dan juga 

mengetahui pesan dakwah yang terkandung di dalamnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara keseluruhan pesan yang terdapat dari 

lirik lagu Adam Musik yang berada di channel youtube nya, kemudian untuk mengetahui topik 

apa saja yang terkandung serta makna denotasi dan konotasi yang terdapat dala lagu grup vocal 

Adam Musik di channel youtube. 

Unit analisis yang berada dalam penelitian ini adalah Grup Vokal Adam Musik, dan 

dalam operasionalnya, Grup Vokal Adam Musik di ekplorasi lirik lagu nya dalam topik , makna 

denotasi dan makna konotasi. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yakni dari serangkaian prosedur dan 

juga tahapan dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini yakni dengan tujuan memecahkan 

masalah dan dengan subjek penelitiannya merupakan grup vocal Adam Musik dan objeknya 

adalah lagu-lagu yang terdapat dalam Channel Youtube Adam Musik. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokomentasi. 

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan yakni mengetahui pesan dakwah yang 

terdapat dalam lagu grup vokal Adam di Channel YouTube Adam Musik. Pesan dakwah yang 

terkandung bahwa harus terdapat jiwa tauhid dengan didasari dengan rasa cinta dan kasih 

sayang sesama umat serta kepada Allah SWT dan Rosul Muhammad SAW. 

Kata Kunci : (Musik, Youtube, Pesan Dakwah) 

 

 

 

 

 

 

 

 


