
BAB IV

ANALISIS PESAN DAKWAH DALAM ALBUM ISTIGHFAR KARYA
OPICK

A. Pengelompokan Pesan Dakwah Dalam Album Istighfar Karya Opick

Dalam album Istighfar terdapat lagu-lagu yang membahas seputar masalah yang

berkaitan dengan pokok ajaran Islam, diantaranya tentang aqidah, syari’ah dan akhlak.

1. Aqidah

Akidah adalah kepercayaan yang wajib diyakini kebenaranya oleh setiap

muslim yang dirumuskan dalam ajaran “ enam rukun iman “.1 Adapun lirik lagu yang

termasuk dalam masalah akidah adalah :

a. Kesaksian Diri

Dalam lagu ini terdapat lirik yang membahas tentang semua yang kita

lakukan di bumi Allah ini akan diminta pertanggung jawaban di hari akhir kelak

baik itu tindakan kita yang kita anggap sepele sekali pun atau tindakan kita yang

tak terlihat oleh orang lain pun. ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-

Qur’an surah Az-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi :

           
 

1 Masjfuk Juhdi, Studi Islam, ( Jakarta : Rajawali,1988 ), hal.3
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Artinya :Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun,
niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.dan Barangsiapa yang mengerjakan
kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.( QS.
Az-Zalzalah : 7-8 )

Yang hal ini terdapat dalam lirik tak satu pun orang bia menjamin dirinya

selamat disaat ajal memanggil setitik kesalahan semua akan diperhitungkan

semisa buih dosa telah kita kerjakan setiap mata hati tangan kaki akan jadi saksi

tiada dusta diri yang tak terhakimi.

Yang ini memiliki pesan pada kita bahwa perbuatan apapun yang

dianggap sepele dan tidak dilihat orang lain sekalipun akan terekam oleh cctv

Allah SWT dan akan diminta pertanggungjawaban di hari akhir kelak atas

perbuatan yang kita lakukan semasa hidup didunia.

b. Ya Robbana

Dalam lagu ini membahas tentang pengakuan seorang hamba terhadap

Allah SWT dan mengharapkan ampunan dari Allah SWT atas segala kesalahan

yang diperbuat nya selama ini karena jika bukan berharap dengan Allah SWT

maka akan berharap dengan siapa ,maka termasuk orang yang merugi yang tidak

berlaku demikan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Allah SWT .

sebagai seorang muslim yang menyatakan bahwa rabb kami adalah Allah

SWT, maka sudah layaknya segala sesuatunya kita mohonkan bantuan dan

pengharapan kita pada Allah. Bila kita terlalu berharap pada mahkluk-Nya , kita



77

akan menemukan kekecewaan yag teramat mendalam , ini sesuai dengan firman

Allah dalam Al-Qur’an yang berbunyi :

      
Artinya : dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu

berharap.(QS.Asy-Syarh : 8 ).

Ini sesuai dengan lirik lagu “ Ya Tuhan kami yang menguasai hati kami

telah lupa senantiasa bersalah hanya padaMu hati ingin kembali kami telah sesat

kami telah aniaya”.

Lirik lagu ini memiliki pesan bahwa sesulit apapun musibah yang kita

rasakan sudah selayaknya kita berserah diri kepada Allah SWT. Bukan kita

mendatangi dukun untuk meminta bantuan. Masalah kita tak kunjung selesai

timbul masalah baru yakni menduakan Allah SWT yang dihukumi syirik dan dosa

besar.

c. Allah Maha Besar

Lagu ini menjelaskan tentang ketetapan Allah atau qadha qadar Allah

,dalam lirik lagu ini menceritakan bahwa semua yang terjadi didunia ini bukan

karena kebetulan melainkan sudah menjadi ketetapan Allah baik itu bayi yang

lahir ,nyawa yang hilang ,musibah yang datang itu semua telah dituliskan dibalik

sebuah peristiwa akan ada hikmah yang datang , ini berdasarkan firman Allah

yang berbunyi :

                   
Artinya : dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah

khazanahnya; dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang
tertentu. ( QS Al-Hijr : 21 )
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Ini sesuai dengan lirik lagu dalam album istighfar yang berbunyi “bayi

yang lahir nyawa yang hilang setiap insan semua tlah dituliskan burung yang

terbang ikan berenang karena Allah”

Mengandung pesan untuk kita bahwa Allah memberitahukan bahwa Allah

SWT adalah pemilik segala sesuatu , segala sesuatu itu sangat mudah bagi-Nya.

Sebagaimana musim di Indonesia sudah menjadi ketetapan Allah SWT bahwa

negeri ini memiliki dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau yang

masing-masing sudah ditetapkan sesuai kadarnya yang ini berbeda dengan

negara-negara di belahan dunia lainnya yang ini memiliki hikmah tersendiri.

Yang ini semua tidak bisa dilakukan oleh Makhluk-Nya.

Namun dalam lagu Allah Maha Besar ini pesan dakwah tidak sebatas pada

lirik lagu diatas saja melainkan ada lirik lagu yang bermakna hampir sama dengan

lirik lagu diatas melainkan dalam lirik kali ini lebih menjelaskan bahwa segala

sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah dituliskan di lauh mahfudz.

                
                  
       

Artinya :dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada
yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di
daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia
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mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi,
dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab
yang nyata (Lauh Mahfudz)" ( QS. Al-An’am : 59 ).

Dialah Allah yang menciptakan dan mengatur semua peristiwa ,

bagaimana mereka berawal dan berakhir. Dia pulalah yang menentukan setiap

gerakan-gerakan bintang-bintang dijagat raya, kondisi setiap yang hidup di bumi

,cara hidup seseorang , apa yang akan dikatakannya ,apa yang akan dihadapinya,

sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an.

d. Kembali pada Allah

Setiap orang yang beriman kepada Allah Ta’ala wajib meyakini bahwa

sumber ketenangan jiwa dan ketentraman hati yang hakiki adalah dengan berzikir

kepada Allah Ta’ala, membaca Al-Qur’an , berdoa kepada-Nya dengan menyebut

nama-nama-Nya yang maha indah , dan mengamalkan ketaatan kepada-Nya .

sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi :

                      


Artinya : (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi
tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah
hati menjadi tenteram. (QS. Ar-Ra’du : 28 )

Demikian pula jalan keluar dan penyelesaian terbaik dari semua masalah

yang dihadapi seorang manusia adalah dengan bertaqwa kepada Allah SWT,

sebagaimana dalam firman-Nya :



80

                 
            

Artinya: dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.
dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan
mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang
(dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-
tiap sesuatu. ( QS. Ath-Thalaaq : 3 ).

Ini sama halnya seperti lirik yang ada pada lagu Kembali pada Allah yang

seperti ini liriknya “ dzikirku , imanku hanya dengan Allah hatimu akan menjadi

tenang”  seperti itu lah penggalan lirik yang ada pada lagu yang dinyanyikan

opick yang berjudul Kembali pada Allah.

Lirik lagu ini memiliki pesan pada kita bahwa jika kita dihadapkan dengan

permasalahan sudah keharusan nya kita mengingat Allah SWT dengan berdzikir

bukan malah mengumpat atau mencari pelampiasan lain karena kita tidak akan

menemukan ketenangan yang hakiki. Dan dengan banyak berzikir seorang

mukmin akan terlindung dari kemunafikan, karena Allah menyebutkan di dalam

Al-Qur’an bahwa diantara sifat orang munafiq adalah sedikit sekali berdzikir

kepada Allah.

e. Bila Waktu Tlah Berakhir

Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari masikah ada

jalan bagi mu untuk kembali mengulang kemasa lalu, demikian lah penggalan

lirik lagu yang ada pada lagu bila waktu tlah berakhir . lirik tersebut sangat
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mengandung makna yang begitu dalam . bahwa bila waktu yang kita lewati dan

kita nikmati selama ini akan berakhir dan akhir dari waktu yang kita jalani di

dunia ini adalah kematian.

Kematian adalah akhir dari perjalanan kita selama hidup di dunia ini dan

akhir dari kematian adalah amal perbuatan yang kita lakukan semasa kita hidup di

dunia ini. Ada banyak waktu yang bisa kita lewati dan kita nikmati dalam hidup

ini , tetapi perlu selalu kita ingat bahwa sesungguhnya waktu yang kita nikmati ini

pasti akan berakhir dan tidak dapat diulang lagi.

              
                

Artinya : demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam
kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan
nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya
menetapi kesabaran.( QS. Al-Ashr :1-3 )

Opick dalam lirik ini mencoba menyampaikan pesan pada kita untuk

mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya karena waktu yang kita jalani saat

ini tidak dapat diulang lagi maka dari itu pergunakaanlah waktu ini dijalan yang

di ridhoi oleh Allah SWT dengan tidak melanggar ketentuan dari-Nya karena

jangan sampai kita menyesal dikemudian hari. Jangan sampai kita habiskan waktu

didunia ini dengan mabuk-mabukan, judi, dan selalu bermaksiat.



82

Dan dalam lirik selanjut nya menceritakan bagaimana hidup manusia

setelah mati , mobil mewah, sawah yang luas, istri yang cantik , deposito yang

berlimpah itu semua tidak akan dibawa mati karena ilmu agama yang bermanfaat

,anak sholeh yang selalu mendoakan orang tuanya dan sedekah jariyah adalah

diantara amalan yang bermanfaat bagi mayit walaupun ia sudah di alam kubur

.sebagaimana hadist Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia

berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya :

“Jika seseorang  meninggal dunia ,maka terputuslah amalanya kecuali tiga

perkara ( yaitu ) : sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang

sholeh “ ( HR. Muslim no.1631 )

2. Syari’ah

Syari’ah dalam Islam adalah berhubungan erat dengan amal lahir nyata

dalam rangka mentaati semua hukum Allah guna mengatur hubungan antar

manusia dengan Tuhannya dan mengatur pergaulan hidup antara sesama

manusia.2

Adapun lirik-lirik lagu yang termasuk dalam kategori syariah ialah :

a. Cukup Bagiku

Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qolbi ghairullah ‘alal hadi shalallah laa lla ha

illallah , cukuplah Allah yang mencukupi aku , Tuhan yang agung ,tak ada

2 Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam,( Surabaya : Al Ikhlas ,1983 ) , hal.61
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dihatiku  selain Allah semoga Allah memberi rahmat pada sang penunjuk , tak

ada Tuhan selain Allah. Itu lah sepenggal lirik dari lagu cukup bagiku yang

menceritakan pentingnya tauhid.

Tauhid adalah pegangan pokok dan suatu hal yang sangat menentukan

bagi kehidupan manusia. Dia merupakan landasan bagi setiap amal yang

dilakukan oleh seorang hamba. Menurut tuntunan Islam, hanya tauhidlah yang

akan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan kebahagiaan yang

hakiki dialam akhirat nanti, Allah SWT berfirman :

                 
                

Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki
maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri
Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah
mereka kerjakan.( QS. An-Nahl : 97 )

Disini mengandung pesan cukuplah bagi kita hanya Allah SWT yang ada

dihati kita jangan sampai ada Tuhan-Tuhan selain-Nya dihati kita. Karena tujuan

kita diciptakan oleh Allah dan hidup didunia ini adalah dalam rangka mengabdi

kepada Allah bukan mengabdi kepada selain Allah. Banyak sekali manusia

mengorbankan tauhidnya, mengorbankan agamanya untuk mendapatkan materi

dari dunia yang fana ini. Karena jika jika terperdaya hingga menggadaikan tauhid

kita ini maka termasuk orang yang merugi
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b. Tombo Ati

Lagu ini berisi nasihat kepada kita , supaya hati kita selalu tenang dan

selalu dekat kepada-Nya, ada lima resep yang harus kita laksanakan dalam

mengarungi kehidupan ini. Jika kelima resep ini benar-benar kita laksanakan

insyaallah hidup kita akan bahagia , karena hati kita telah merasa tentram dan

damai. Berikut penggalan lirik lagu Tombo Ati :

Obat hati ada lima perkaranya yang pertama baca Qur’an dan maknanya

yang kedua shalat malam dirikanlah yang ketiga berkumpulah dengan orang

sholeh yang keempat perbanyaklah berpuasa yang kelima dzikir malam

perbanyaklah.

Baca qur’an dengan artinya ini bermakna bahwa Al-Qur’an dibaca pelan-

pelan serta dimengerti maknanya. Setelah mengerti maknanya ,lantas

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari , sampai prilaku kita berubah

sebagaimana tuntunan Allah yang tertulis dalam Al-Qur’an :

                    
       

Artinya :Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya, dan
janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan
mewahyukannya kepadamu, dan Katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah
kepadaku ilmu pengetahuan." ( QS. Thaahaa :114 )
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Kemudian lirik selanjutnya lakukanlah shalat malam , ini berarti dengan

siiring melaksanakan sholat malam , terutama sekali shalat tahajud akan semakin

mendekatkan kita kepada-Nya. Apalagi Allah juga telah menjanjikan akan

memberikan “derajat yang tinggi” bagi orang yang sering bangun malam untuk

beribadah kepada-Nya. Segala kegelisahan ,kegundahan ,kesedihan, kekhawtiran

akan hilang semuanya, jika sering melaksanakan qiayamul lail,sebagimana

firman Allah SWT :

                   
Artinya : dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah

kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhan-mu
mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji.( QS. Al-Israa : 79 )

Kemudian dilirik selanjutnya berkumpulah dengan orang sholeh maksud

dari berkumpul disini, bukan sekedar kumpul-kumpul yang tidak ada

manfaatnya. Tetapi berkumpul disini adalah kita bisa bergaul , berteman , bahkan

bisa memperoleh ilmu dari orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh

adalah orang-orang yang senantiasa menggunakan hidupnya untuk selalu

mendekatkan diri kepada-Nya. Termasuk di dalamnya adalah para ulama yang

takut kepada Allah SWT .

Kemudian kapeng papat kudu weteng ingkang luwe ( perbanyaklah

berpuasa ) yang ini dimaksud dalam hal ini puasa adalah sarana yang sangat baik

bagi pengendalian diri kita. Dengan berpuasa kita akan mampu menahan gejolak
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nafsu yang senantiasa membujuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang

dilarang oleh Allah SWT. Syariat Islam menganjurkan kita untuk banyak

melakukan puasa ,karena berpuasa kita bisa mengendalikan keinginan nafsu kita.

                     
  

Artinya : dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena
Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang
diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi
Maha Penyanyang. ( QS. Yusuf :53 )

Kapeng limo dzikir wengi ingkang  suwe ( dzikir malam yang lama ) ini

berarti dzikir adalah upaya untuk selalu mengingat Allah SWT. Apalagi dzikir

pada malam hari , disaat orang-orang terlelap dalam mimpi-mimpi yang indah,

kita melakukan dzikir kepada-Nya, hal ini akan semakin mendekatkan batin dan

hati kita kepada-Nya. Malam hari adalah waktu yang paling mustajab untuk

memohonkan segala keinginan kita pada Allah SWT.

                       
                 

Artinya : bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab
(Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari
(perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah
(shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan
Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. ( QS. Al-Ankabuut : 45 )
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Jika kita laksanakan dengan istiqomah , satu dari lima resep tersebut

insyallah hidup kita akan selalu berada dalam naungan rahmat-Nya

3. Akhlak

Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang dari

sifat tersebut timbul suatu perbuatan dengan mudah/gampang tanpa perlu

pemikiran dan pertimbangan

Adapun lirik-lirik lagu yang termasuk dalam kategori akhlak ( budi

pekerti ) adalah :

a. Astaghfirullah

Laa ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum subhanallah wabihamdihi

subhanallah hiladzim ( Tidak ada Tuhan selain Engkau, yang maha hidup yang

maha berdiri sendiri, maha suci Allah dengan segala puji bagi-Nya ,maha suci

Allah yang maha agung ). Itulah sepenggal lirik yang ada pada lagu

Astaghfirullah .

Berdzikir adalah selalu mengingat Allah dalam situasi dan kondisi

apapun. Hal ini sudah menjadi suatu keharusan bagi seluruh umat Islam

khususnya.Allah SWT berfirman :
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut

nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.; dan bertasbihlah kepada-Nya
diwaktu pagi dan petang;  Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan
malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu), supaya Dia mengeluarkan
kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). dan adalah Dia Maha
Penyayang kepada orang-orang yang beriman. ( QS. Al-Ahzab : 41-42 )

Lirik lagu ini sangat perlu menjadi bahan renungan kita bersama bahwa

Allah telah memberikan petunjuk-Nya kepada kita semua, bahwasanya dzikir

merupakan amal perbuatan yang paling utama yang mengandung pahala yang

sangat besar .sadarilah menyibukan diri dengan tetap berdzikir akan jauh lebih

berguna dari pada selalu tenggelam dan menyibukan diri dalam hal dan

pembicaraan yang tidak ada gunanya. Hati dan pikiran pun akan selalu tenang.

                      


Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi
tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah
hati menjadi tenteram. ( QS. Ar Rad : 28 )

Namun dalam lagu ini juga terdapat pesan lain yang dapat kita ambil dari

penggalan lirik lain, berikut liriknya “ kubuka jendela pagi di udara yang letih
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deru geram nyanyian jaman bersama berjuta wajah kuarungi mimpi hari halalkan

segala cara untuk hidup ini “

Dalam lirik diatas mengingatkan kita kembali sanggupkah kita  menatap

matahari pagi dengan suara hati yang berteriak memohon ampunan Ilahi. Setiap

kali kita membuka mata dan membuka jendela, saat itu pula kita melalaikan

tugas seorang hamba . begitu sering kita melalaikan kewajiban kepada Tuhan

,karena kita terlalu banyak mengejar kesenangan sesaat. Suara jerit hati yang

berusaha menyadarkan kita ,tetapi diingkari begitu saja oleh kesadaran kita

tentang kebendaan ,kemewaahan , dan kesenangan maya.

                       
               
   

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah
kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu. ( QS. An-Nissa’ : 29 )

Nafsu jiwa yang membuncah menutupi mata hati seperti terlupa nafaskan

terhenti astaghfirullah , astaghfirullah, astaghfirullah aladzim demikian itu

sepenggal lirik yang juga terdapat di lagu istighfar. Bagi kita yang telah
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berlumuran dosa dan kesalahan ,tak ada pilihan lagi ,kecuali bersegera bertobat .

membuang jauh-jauh segala macam bentuk kemaksiatan.

Melupakan semua dosa, jangan pernah terbersit untuk melakukanya lagi.

Serta , menyongsong masa depan dengan jiwa yang bersih . sebelum rambut

memutih , sebelum sakit bersarang di tubuh , sebelum kesibukan menumpuk da

sebelum nafas terhenti , tak ada ruginya kita bertobat dan mendekatkan diri

kepada Allah.

                    
                   

                    
                      
    

Artinya : dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain
beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)
kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang
melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya);
(yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan
kekal dalam azab itu, dalam Keadaan terhina; kecuali orang-orang yang
bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka
diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.(QS. Al-Furqan :68-70)



91

Allah SWT sangat tegas dalam menjelaskan mengenai zina, namun

sebaliknya ,hal itu berubah secara drastis ketika Dia mengulas tentang tobat.

Allah SWT tidak hanya mengampuni dan menghapuskan dosa-dosa yang pernah

kita perbuat, tetapi juga mengganti dosa-dosa itu dengan kebaikan.

b. Alhamdulillah

Dalam lagu ini terdapat 3 pesan sekaligus seperti dalam liri lagu berikut “

bersujud kepada Allah bersyukur sepanjang waktu setiap nafasmu  seluruh

hidupmu semoga diberkahi Allah “  itu lah sepenggal lirik yang dinyanyikan oleh

pria kelahiran jember ini.

Nikmat yang dianugerahkan Allah kepada manusia, merupakan

pemberian yang terus menerus, dengan berbagai macam bentuk lahir dan batin.

Hanya manusia lah yang kurang pandai memelihara nikmat, sehingga ia merasa

seolah-olah belum diberikan sesuatu pun oleh Allah.

Disebabkan ia tidak bersyukur kepada Allah dan tidak merasakan bahwa

Allah telah  memberi kepadanya sangat banyak dari permintaanya. Realisasi rasa

syukur kepada Allah tersebut , bukanlah suatu perbuatan yang sia-sia , tapi

dengan demikian akan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada sang

maha Pencipta, dan yang terpenting kita akan terhindar dari murka dan siksaan

Allah. Ini sesuai dengan firman Allah SWT :
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Artinya : berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari AI Kitab: "Aku
akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka
tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata:
"Ini Termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku Apakah aku bersyukur atau
mengingkari (akan nikmat-Nya). dan Barangsiapa yang bersyukur Maka
Sesungguhnya Dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan Barangsiapa
yang ingkar, Maka Sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia" ( QS.
An-Naml : 40 )

                   
        

Artinya : dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman,
Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada
Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan
Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi
Maha Terpuji". ( QS. Lukman : 12 )

Selanjutnya masih dalam lagu Alhamdulillah ini juga terdapat lirik lagu “

besabar taat pada Allah menjaga keikhlasnya semoga dirimu  semoga langkahmu

diringi oleh rahmat-Nya  setiap nafasmu seluruh hidupmu semoga diberkahi

Allah “ begitulah sepenggal lirik dalam lagu alhamdulillah ,lirik ini

berkesinambungan dengan lirik diatas tadi.
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Para ulama membagi kesabaran menjadi tiga macam, yaitu kesabaran

dalam ketaatan, meninggalkan maksiat , serta menghadapi musibah dan takdir

Allah yang tidak disukai. Dan ,sebagian ulama lagi menegaskan , jenis sabar

yang paling tinggi adalah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sebab,

ketaatan itu lebih utama dari meninggalkan maksiat.

                     
  

Artinya : Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada
di antara keduanya, Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat
kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia
(yang patut disembah). ( QS. Maryam : 65 )

Sabar dalam ketaatan mencakup sabar sebelum melakukan ketaatan

dengan meluruskan niat untuk ikhlas hanya karena Allah, sabar ketika melakukan

ketaatan adalah melakukanya dengan terbaik sesuai tuntunan Rasulullah , dan

bersabar setelah melakukanya dengan tidak bersikap ujub membanggakan ibadah

yang telah dilakukan karena belum tentu diterima Allah SWT.

Namun sabar juga harus diiringi dengan ikhlas karena dua kata itu yang

selalu ada di dalam sifat manusia, jadi tidak aneh sabar dan ikhlas selalu

beriringan ketika kita sedang mendapat cobaan maupun kesusahan. Ikhlas adalah

mengerjakan setiap ibadah atau amal kebaikan karena Allah SWT dan

mengharapkan ridho-Nya. Firman Allah SWT yang berbunyi :
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Artinya : Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku

dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.( QS. Al-An’am : 162 )

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia

membutuhkan kebersamaan dalam kehidupanya. Allah SWT menciptakan

manusia beraneka ragam dan berbeda-beda tingkat sosialnya. Ada yang kuat, ada

yang lemah, ada yang kaya, ada yang miskin, dan seterusnya. Demikian pula

Allah SWT ciptakan manusia dengan keahlian dan kepandaian yang berbeda-

beda pula. Semua itu adalah dalam rangka saling memberi dan mengambil

manfaat .

Bicara tentang kebersamaan dalam Islam, Al-Qur’an dengan tegas

menganjurkan kita untuk senantiasa menjaga kekuatan dan kebersamaan antar

kita, berikut salah satu Firman Allah SWT :

               
                      
                  
  

Artinya : dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah,
dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu
ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah
mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang
yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah
menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-
Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. ( QS. Ali-Imran : 103 )
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Karena bagaimana pun kebersamaan itu indah dan sebaliknya perpecahan

dan perselisihan menjadi sumber kelemahan dan akan menghilangkan

kewibawaan dan keberanian ,sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an :

                      
     

Artinya : dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu
berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang
kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang
sabar.( QS. Al-Anfal : 46 )

Ini sesuai dengan penggalan lirik lagu “Alhamdulillah wasyukurillah

bersyukur padamu ya Allah ,Kau jadikan kami saudara, indah dalam

kebersamaan”

c. Kesaksian Diri

Duka sepi air mata tak berarti lagi akan terlambat segala sesal diwaktu

nanti Allah mohon jangan hukum kami dari dosa, demikian lah lirik lagu yang

pada lagu dengan judul kesaksian diri.

Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski

sejenak untuk menjadi orang shalih. Mereka ingin taat kepada Allah, dan

memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin

berdzikir kepada Allah, bertasbih, atau bertahlil walau sekali saja. Namun

mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala

angan-angan tersebut. Allah SWT berfirman mengenai mereka :
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Artinya : (Demikianlah Keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila
datang kematian kepada seseorang dari mereka, Dia berkata: "Ya Tuhanku
kembalikanlah aku (ke dunia) ; agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang
telah aku tinggalkan. sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah Perkataan yang
diucapkannya saja. dan di hadapan mereka ada dinding sampal hari mereka
dibangkitkan. ( QS. Al-Mukminun : 99-100 )

Begitulah kondisi orang mati, mereka telah melihat akhirat dengan mata

kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang

mereka terima. Dahulu mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang

amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini

mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh

tidak ternilai harganya.

Sebagai makhluk yang bertuhan sudah sepantasnya kita beribadah kepada

Allah SWT sebelum ajal menjemput kita dan menyesal dialam kubur nanti.

Tidak hanya pagi ataupun siang , petang bahkan malam hari kita diperintahkan

untuk beribadah kepada Allah SWT . karena semua makhluk hidup sifatnya fana

( tidak kekal ) dan suatu saat akan menghadap kepada Sang Pencipta. Dunia

adalah sebagai ladang kita untuk bercocok tanam menuju akhirat. Semakin

banyak bekal yang akan kita bawa semakin baik pula keadaanya diakhirat kelak.
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Seperti halnya kita bercocok tanam dalam proses pertanian, kita akan

menjumpai hama-hama yang akan merusak tanaman-tanaman untuk bekal kita .

hama-hama itulah yang dinamakan dosa, seperti halnya tanaman biasa yang

hamanya dapat dibasmi ,maka begitu pulalah dengan hama pada amalan kita.

Yaitu dengan cara memohon ampun kepada Allah SWT, atau sering kita sebut

dengan taubat. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur’an :

        
Artinya : dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang. ( QS. An-Nisa’ : 106 )

kemudian dilanjutkan pada ayat 110 surah An-Nisa’ :

                


Artinya : dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan Menganiaya
dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.( QS. An-Nisa’ : 110 )

Demikian lah pesan dakwah yang ada pada lirik lagu “ Ampuni kami

karena tak mungkin kami sanggup menahan pedih setitik rahmat yang kau beri

lebih berarti dari segalanya setitik ampunan-Mu ‘kan menghapus” yang ada pada

lagu kesaksian diri.
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d. Ya Robbana

Jika tanpa ampunan-Mu jika tanpa rahmat dan cinta-Mu sesungguhnya

kami adalah orang merugi , begitulah lirik lagu Ya Robbana yang ada pada

album Istighfar. Indah dan mengingatkan kita pada pentingnya ampunan Allah

SWT.

Tanpa rahmat dan cinta Allah yang tak tertandingi , maka tidak akan ada

ampunan Allah bagi manusia yang berdosa. Hanya Allah SWT lah yang dapat

mengobati beban berat hidup yang mengendap dalam setiap langkah.

Membersihkan kembali semua kotoran yang melekat. Rahmat-Nya yang

merangkai selimut kehangatan jiwa, saat tubuh menggiggil karena dinginya nafsu

dan tipuan angin keangkuhan. Meskipun kita sering jatuh bangun dalam lumpur

dosa setiap hari , tetapi Tuhan selalu meangampuni. Tuhan selalu menyapa

hamba-Nya yang bermaksiat, dengan berbagai isyarat.

Ya Tuhan kami yang Maha Mengampuni tiadalah tempat untuk kami

kembali kami yang lemah tiada daya upaya hanya pada-Mu tidur ini berharap, ini

lah lirik lagu selanjutnya yang peneliti coba gali.

Jika manusia mempunyai kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang

pernah diperbuat , maka itu adalah potensi besar untuk melakukan perubahan.

Allah SWT telah berulang kali menawarkan pertobatan dan pengampunan

kepada umat manusia yang berdosa. Dia pasti mengampuni setiap hamba-Nya
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yang bersalah. Tak ada tempat lain yng dituju oleh manusia, hanya kepada-Nya

dan hanya kepada-Nya kita akan kembali.

Manusia adalah makhluk yang sangat lemah . tidak ada upaya yang bisa

menolong dirinya, kecuali dengan bantuan Allah. Manusia hanya mampu

merencanakan, tetapi seluruh keputusan ada pada takdir yang telah dituliskan

oleh Allah SWT dialam ruh, termaktub di lauh mahfudz.

e. Allah Maha Besar

Allah Maha Besar dengan segala keagungan milik-Mu Allah Maha Besar

Segala puji untuk-Mu , Allah sang Maha Pencipta tak satupun kekurangan Allah

yang Maha Besar Segala puji untuk-Mu, itu lah penggalan lirik lagu yang ada

pada lagu Allah Maha Besar.

Sikap laku perbuatan seorang muslim kepada Tuhan nya adalah sebagai

pancaran jiwa umat yang taat dan patuh , taqwa dan pasrah karena kesadaran

yang utuh , bahwa segala yang dimiliki , mulai dari kehidupan pribadinya dan

apa yang diperolehnya semata-mata karena pemberian dari Allah SWT. Oleh

karena itu sudah seharusnya setiap muslim untuk selalu memuji Allah SWT.
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Artinya : Katakanlah: "Segala puji bagi Allah dan Kesejahteraan atas
hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa
yang mereka persekutukan dengan Dia? (QS.An-Naml : 59 )

Dan diayat 93 disurah yang sama, Allah berfirman :

             


Artinya : dan Katakanlah: "Segala puji bagi Allah, Dia akan
memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran-Nya, Maka kamu akan
mengetahuinya. dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan".(
QS.An-Naml : 59 )

Ini mengandung pesan untuk kita bahwa yang pantas di puja puji hanya

Allah SWT. Karena masih banyak sebagian orang mungkin gila akan pujian

sehingga yang diharapkan adalah komentar baik orang lain. Padahal pujian sering

kali menipu. Begitu pula kita pun sering berprilaku memuji orang lain

dihadapanya.ini menimbulkan suatu hal yang tidak baik karena Rasulullah

sendiri melarangnya.

f. Shalawat Nabi

Ya robbi sholi ala Muhammad Ya Robbi sholi Ala wassalam rembulan

benderang diwajahmu terangi seluruh semesta digelapnya ...dikelamnya

Sholallah ‘ala tooha khoiril kholqi Wahlahaa Walkakarrooiabil kurma’i

wazzahroo’i Wal aali wassohbihi wattabi’iia ba’dahaa Wattabi’lahum salam

wahgfir ummah Qullahaa, seperti itu sepenggal lirik lagu shalawat Nabi yang

dirilis tahun 2005 oleh penyanyi religi Opick.
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Shalawat menurut syar’i sebagaimana para ulama memaknainya

,diantaranya para mufasirin mereka menyebutkan shalawat adalah pujian kepada

nabi SAW. Makna shalawat nabi adalah sebagaimana firman Allah SWT :

                   
    

Artinya : Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat
untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi
dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. ( QS. Al-Ahzab : 56 )

dalam lagu ini mengajak kita untuk selalu bershalawat kepada Rasulullah

SAW ,karena Allah SWT dan para malaikat pun ikut bershalawat terhadap Nabi

Muhammad SAW maka untuk itu sudah sepantasnya kita bershalawat atas nabi

dan kita akan mendapatkan sepuluh shalawat dari Allah untuk setiap kali satu

shalawat kepada Rasulullah,seperti hadist Nabi yang artinya :

“dari abu hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: barang siapa

yang bershalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan bershalawat

kepadanya sepuluh kali”(HR.Muslim,no.70, Abu Dawud no.1532, Tirmidzi

no.487 )

Diangkat baginya sepuluh derajat ,dan dihapus darinya sepuluh

keburukan :
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“abas bin malik berkata, telah bersabda Rasulullah SAW barangsiapa

yang bershalawat kepadaku satu kali,niscaya Allah akan bershalawat kepadanya

sepuluh kali dan dihapus darinya sepuluh kesalahan, diangkat baginya sepuluh

derajat ( HR.An-Nasa’i no.1296 )

Menjadikan seorang hamba dekat dengan Nabi Muhammad SAW pada

hari kiamat kelak :

“dari abdullah bin mas’ud, bahwasanya Rasulullah SAW berkata :

Manusia yang paling utama denganku pada hari kiamat adalah yang paling

banyak beshalawat kepadaku”(HR.Tirmidzi no.484 )

dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang kita terima dalam

bershalawat atas Nabi Muhammad SAW.

g. Kembali pada Allah

Dengan mengingat Allah hilanglah semua kegelisahan cukuplah hanya

Allah hati bergantung dan berserah diri, itu lah sepotong lirik lagu Kembali pada

Allah. Lagu ini mengingatkan kita jika ada kegelisahan ,rasa takut, masalah

keluarga,masalah kuliah pada diri kita maka kita sudah sewajibnya kembali pada

Allah agar hati kita tenang.

Setiap manusia pasti memiliki permasalahan didalam hidupnya, dan

masing-masing orang memiliki caranya masing-masing untuk menyelesaikan
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masalahnya. Hanya saja sebagian besar dari kita ketika menghadapi masalah /

cobaan yang kita cari pertama kali adalah solusi, kita mengedepankan

rasionalitas pikiran kita dan menyalahkan keadaan dan mencari jalan pintas.

Tetapi bagi kita yang meyakini bahwa Allah yang mengijinkan masalah

itu datang kepada kita dan hanya Allah pulalah yang dapat menyelesaikannya,

maka hal yang pertama mereka lakukan ketika ada masalah mereka datang pada

Allah  ,mereka meminta ampunan Allah, karena mereka tahu masalah yang

terjadi adalah akibat perbuatan mereka sendiri dan mereka meyakini bahwa tidak

ada segala sesuatu yang terjadi kecuali itu terjadi karena izin Allah SWT.

              
Artinya : dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah

disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian
besar (dari kesalahan-kesalahanmu).(QS. Asy-Syuura : 30 )

Solusi untuk menyelesaikan semua masalah-masalah kita adalah kita

kembali pada Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Thalaq ayat 2

barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan

keluar :
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Artinya : apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka

rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah
kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran
dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa
bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.(QS.
At-Thalaq : 2 )

h. Cukup Bagiku

Dalam lagu ini terdapat pesan untuk penikmat lagu-lagu religi bahwa kita

seharusnya berharap dicintai Allah karena ketika kita di cintai dan dirdhoi

olehnya maka hidup kita menjadi berkah. Penuhi jiwa ini dengan satu rindu rindu

untuk mendapatkan cinta-Mu meski tak layak ku harap debu cinta-Mu meski

begitu hina ku bersimpuh.

Hidup ini ibarat berada dalam antrean. Setiap orang akan mendapat

giliran untuk dipanggil Allah SWT. Sebelum dipanggil, kita diberi kesempatan

untuk beramal. Amal perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan di depan Allah

SWT. Pada suatu saat nanti, dengan amal perbuatan yang baik, kita berharap bisa

dicintai Allah SWT. Ada bebearapa amalan yang bisa membuat kita dicintai

Allah ,diantaranya : shalat tepat waktu ,berbakti kepada orang tua ,silaturahim
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,tidak menyia-nyiakan waktu,  tidak mengikuti hawa nafsu , bersungguh-sungguh

taat kepada Allah,dan memperbanyak dzikir kepada Allah SWT.

Kemudian pada lirik selanjutnya cukup bagiku Allah segalanya bagiku

dihatiku ini penuh berisi segala tentang Allah kepada nabi Muhammad, tercurah

shalawat Allah Tiada Tuhan selain Allah, Cukup bagiku Allah. Dalam lirik lagu

ini menceritakan cukup bagi seorang hamba yang mengaku muslim untuk

dihatinya selalu ada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.

Dalam kitab Al-Mahabbah , Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa cinta

kepada Allah adalah tujuan puncak dari seluruh maqam spritual dan ia

menduduki derajat yang tinggi, ini tersirat dalam lirik “dihatiku ini penuh berisi

segala tentang Allah” seperti halnya remaja yang sedang dilanda jatuh cinta seisi

hatinya akan dipenuhi dengan nama pujaan hatinya, kalau tidak dia ya tidak.

                     
                        
                    
 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di antara kamu
yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum
yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap
lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap
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orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada
celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada
siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha
mengetahui.(QS.Al-Maidah : 54 )

Karena jika ada selain Allah di hati manusia maka bisa dimasukan jika

seorang hamba itu melakukan syirik atau dengan kata lain memalingkan suatu

bentuk ibadah dan sebagainya kepada selain-Nya, ini sesuai dengan firman Allah

dalam Al-Qur’an :

              
    

Artinya : dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di
waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu
mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-
benar kezaliman yang besar". ( QS. Luqman : 13 )

i. Bila Waktu Tlah Berakhir

Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara bagai

manakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu, lirik ini

menceritakan apa yang harus dibanggakan karena hidup didunia ini hanya transit

sebelum ke akhirat.

Betapa ramai manusia yang lupa daratan, ingkar, tidak dapat bersyukur,

durhaka, berkhianat. Merela melupakan tujuan hidupnya ketika di dunia dan

hanya mengejar kenikmatan dunia. Dunia yang dikejar akan berakhir, tempat
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manusia hidup, tempat manusia memuja kenikmatan ,semuanya menjadi sia-sia

belaka. Al-Qur’an menyebutkan bahwa kehidupan didunia tidak lebih hanya

main-main dan senda gurau  semata :

                      
 

Artinya : dan Tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan
senda gurau belaka. dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-
orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya. ( QS. Al-An’am : 32
)

                    
       

Artinya : dan Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan
main-main. dan Sesungguhnya akhirat Itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau
mereka mengetahui. ( QS. Al-Ankabut : 64 )

Apabila kita merasakan kesukaran dan menghadapi banyak masalah

hidup didunia ini, janganlah berputus asa dan kecewa karena sesungguhnya Allah

SWT adalah tempat bergantung dan tempat diletakan sepenuh pengharapan.

Berdoalah bersungguh-sungguh kepada-Nya.

Dalam kehidupan ini ada bertingkat-tingkat tentang kenikmatan dunia.

Manusia berlomba-lomba mengejar hingga kepayahandan umumnya habis dan

hidupnya tersungkur ,hanya diarahkan mengejar kenikmatan dunia. Tak ada
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kenikmatan yang sejati ,kenikmatan yang diinginkan manusia dalam kehidupan

itu hanyalah kenikmatan yang semuanya hanya ilusi.

Ketahuilah, sesungguhnya kenikmatan yang teragung dan terbesar ,ialah

kenikmatan yang dirasakan sepenuhnya di hari akhirat nanti. Kenikmatan akhirat

itulah yang akan membawa hamba kepada kemuliaan yang kekal. Karena itu,

hakikatnya seorang mukmin ,tidak mengejar kenikmatan dunia semata, yang

tidak memiliki keuntungan apa-apa melainkan sedikit saja dibandingkan dengan

kenikmatan berupa kemuliaan disisi Allah Azza Wa jalla.

                  
   

Artinya : negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak
ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. dan
kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. ( QS. Al-
Qashas : 83 )

B. Analisis Pesan Dakwah Dalam Album Istighfar karya Opick

Dalam era kebebasan saat ini media informasi didukung dengan

perkembangan teknologi yang semakin canggih hingga masyarakat dapat

memperoleh yang dinginkan dengan mudahnya. Lagu-lagu saat ini tidak hanya dapat

didengar melalui radio semata, melainkan dapat diperoleh dari televisi dan internet.
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Tetapi ,banyak lagu-lagu yang kurang enak didengar dan kurang mendidik. Lagu-lagu

Opick merupakan salah satu lagu bergenre religi yang selalu eksist dalam dunia

musik Indonesia. Peran serta lagu religi Opick ini sangat membantu dalam

menyebarkan amar ma’ruf nahi mungkar dalam masyarakat dengan kemasan yang

menarik.

Dalam setiap lagu nya, album istighfar selalu menyajikan pesan dakwah

masalah keimanan , syariah , dan akhlak. Dalam lirik lagu nya itu, album istighfar

lebih condong pada pembahasan pesan dakwah dalam materi akhlak, hal ini

disesuaikan dengan keadaan masyarakat masa ini yang akhlaknya telah diwarnai oleh

budaya barat yang masuk melalui beberapa media komunikasi secara bebas. Oleh

karena itu album istighfar lebih condong pada pembahasan materi akhlak yang

sasarannya pada akhlak masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Walaupun lirik

lagu lebih menitik beratkan pada materi akhlak , akan tetapi materi yang lain turut

mendukung dan mewarnai pesan dakwah dalam album istihgfar karya opick ini.

Dalam setiap lagu yang ada pada album istighfar ini , Opick selalu

berlandaskan pada Al-Qur’an dan hadis , setiap liriknya merupakan ekspresi

perjalanan kehidupan dari Opick itu sendiri. Akan tetapi ada lirik lagu yang jika tidak

dicermati secara teliti akan menimbulkan multitafsir seperti dalam lagu Kembali Pada

Allah pada lirik jauhkan hati ini dari Tuhan dari Allah, pada lirik ini dapat

menimbulkan makna ganda jika pendengar kurang teliti dalam mendengarkan lagu

tersebut.



110

Dalam penyajian bahasan pesan dakwah , Opick memberikan kadar dan

ukuran materi dakwah yang sesuai dengan kondisi masyarakat, hingga masyarakat

tidak merasa keberatan dalam menerima pesan dakwah yang diberikan dan dibawa

hanyut dalam lantuan lirik lagu tersebut. Hal ini terlihat dari bebarapa lagu yang

membahas hal-hal yang berat tetapi terkesan ringan dan mudah dimengerti oleh

pendengar.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada album istighfar

merupakan lagu religi yang mentik beratkan pada materi akhlak yang disajikan

dengan lirik lagu yang sederhana  sehingga setiap pesan dakwah yang disampaikan

dapat diterima dan dapat dimengerti oleh khalayak ramai


