
 

 

ABSTRAK 

ANALISIS PESAN DAKWAH DALAM SYAIR-SYAIR LAGU 

THE PANAS DALAM BAND 

 

Dakwah merupakan salah satu ajaran Islam. Sebagai sebuah ajaran, Islam  
ketika dipelajari oleh individu, kelompok atau berbagai kalangan akan menghasilkan 

kesimpulan dan artikulasi yang beragam. Ini artinya bahwa tidak cukup memahami 
dakwah hanya dari sudut ketuhanan (uluhiyyah), melainkan perlu 
mengintegrasikannya dengan ranah kemanusiaan yang heterogen. kemudian 

meletakkan dakwah yang semula bernuansa teosentris agar mempertimbangkan nilai-
nilai antroposentris yang majemuk sebagai kenyataan. Ketidakberhasilan meng-

kaffahkan pandangan dakwah yang holistik (ketuhanan dan kemanusiaan) itu akan 
menjadi problem serius benturan dakwah dengan pluralitas, terlebih di Indonesia 
sebagai sebuah bangsa yang plural. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

tematik pesan dakwah dan kategorisasi pesan dakwah dalam syair laguThe Panas 
Dalam Band. Pesan dakwah tematik dimaksud adalah struktur makro dari syair-syair 

lagu The panas dalam, kategorisasi pesan dakwah adalah struktur makro dari pesan 
dakwah syair-syair lagu The panas dalam.  

Grup musik The panas dalam di pandang unik karena mereka mengabungkan 

musik modern dengan musik tardisional. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti 
lebih lanjut aktivitas seni yang mereka lakukan.Analisis wacana yang digunakan 

merupakan pendekatan model penelitian yang dikembangkan  oleh Dr. Theon Van 
Dijk. Model Van Dijk. Peneliti mencoba mengkaji apa saja pesan dakwah yang 
disampaikan Imran Ahmad dengan melihat elemen tematik, sehingga dapat diketahui 

topik dan tema pesan dakwahnya. Serta mengkaji kategorisasi pesan dakwah dengan 
melihat isi pesan dan bentuk pesan dakwahnya menggunakan analisis struktur makro 

dan mikro. 
Dari hasil temuan yang ada maka dapat kembali mengkonfirmasi hasil temuan 

dengan teori dakwah. Dalam kegiatan ini album Only Profesor Ninja Can Stop 

Loving You merupakan media dakwah yang terdapat sebagai alternatif dakwah bil 
lisan yang mengandalkan kemampuan seni. Album Only Profesor Ninja Can Stop 

Loving You telah memenuhi kriteria fungsi dan tujuan dakwah. Mengingat dakwah 
adalah suatu aktivitas yang sangat penting dalam keseluruhan aktivitas ajaran islam 
yang berfungsi untuk meyakinkan, mengerakkan, mendorong serta mengubah 

manusia sehingga manusia memiliki kualitas akidah, ibadah serta akhlak yang tinggi. 
Pesan dakwah yang disampaikannya mencakup tiga kategori yaitu aqidah, syariah 

dan akhlak. 
Kesimpulan dari hasil analisis Isi pesan dakwah yang lebih condong kepada 

hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan Allah SWT. Dan menjelaskan tentang 

larangan dan kewajiban sebagai seorang muslim. Serta  menjelaskan tentang anjuran 
untuk tidak sombong, menghormati ibu dan guru. 

 
 



 

 

 

 
 
 

 


