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ABSTRAK 

Musik merupakan sebuah media yang sangat banyak digandrungi oleh khalayak baik anak-anak, remaja, orang 

dewasa ataupun orang-orang tua. Dewasa ini dakwah tidak hanya dilakukan dari mimbar ke mimbar tetapi banyak 

media yang bisa dijadikan jembatan sebagai media atau perantara dakwah seperti film, konten social media sinetron, 

radio, acara-acara talk show, musik dan lain sebagainya. Seorang da’I harus mengetahui penyampain dakwah yang lebih 

efektif dan evisien untuk menunjang keberhasilan dakwahnya, salah satunya adalah melalui media musik. Seperti yang 

dilakukan oleh Opick beliau menyampaikan dakwah melalui media musik. 

Fokus masalah yang akan diteliti pada skripsi ini adalah sasaran dakwah Opick melalui media musik pop religi. 

Tujuan penelitian ini untuk mengatahui aktivitas dan sasaran dakwah Opick melalui media musik pop religi. 

Untuk mengidentifikasi secara mendalam, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis 

penelitian ini adalah field research. Metode pengumpulan data dengan cara kuesioner, wawancara, dan observasi.  

Adapun hasil penelitian ini menunjukan  bahwa sasaran dakwah opick melalui media musik pop religi adalah 

remaja kisaran usia 12 sampai 20 tahun dan dewasa 21 sampai 30 tahun. Artinya berdakwah melalui media musik pop 

religi sangat efektif dilakukan disaat kemajuan budaya global sangat pesat. Dimana banyak jenis-jenis musik yang bisa 

dipilih oleh pendengar. Opick memanfaatkan musik sebagai jembatan dia dalam berdakwah agar semua pesan dan 

makna lirik yang ada didalam lagu-lagunya bisa diresapi dan dipahami oleh pendengarnya. Karya-karya opick bisa 

didengarkan di youtube dan aplikasi-aplikasi mendengar musik lainnya yang bisa diakses oleh pengguna internet. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sasaran dakwah Opick melalui media musik pop religi adalah memiliki usia 11-17 

tahun, dewasa 17-30 tahun, dan usia lanjut 31 tahun dan seterusnya. 

Kata kunci : Musik Sebagai Media Dakwah. 
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ABSTRACT 

 Music is a medium that is very much loved by audiences, both children, teenagers, adults and parents. Today 

da'wah is not only carried out from pulpit to pulpit but there are many media that can be used as bridges as media or 

intermediaries for da'wah such as films, social media content, soap operas, radio, talk shows, music and so on. A da'i 

must know who is a more effective and efficient preacher to support the success of his da'wah, one of which is through 

the media of music. Like what Opick did, he delivered da'wah through the media of music. 

The focus of the problem that will be studied in this thesis is the target of Opick's da'wah through the media of religious 

pop music. The purpose of this study was to find out the activities and targets of Opick's da'wah through the media of 

religious pop music. 

To identify in depth, this research uses qualitative research methods, this type of research is field research. Methods of 

collecting data by means of questionnaires, interviews, and observations. 

The results of this study indicate that the target of opick da'wah through the media of religious pop music is teenagers 

aged 12 to 20 years and adults 21 to 30 years. This means that preaching through the media of religious pop music is 

very effective when the progress of global culture is very rapid. Where many types of music that can be chosen by 

listeners. Opick uses music as his bridge in preaching so that all the messages and meanings of the lyrics in his songs 

can be absorbed and understood by the listeners. Opick's works can be listened to on YouTube and other music listening 

applications that can be accessed by internet users. The conclusion of this study is that the target of Opick's da'wah 

through the media of religious pop music is to have an age of 11-17 years, adults 17-30 years, and the elderly 31 years 

and so on. 

  

Keywords : Music as a Da'wah Media. 
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MOTTO 

  

ا َوقَاَل إِنَّنِى ِمَن  لِحا ِ َوَعِمَل َصَٰ ٱْلُمْسلِِمينَ َوَمْن أَْحَسُن قَْوًلا مِّمَّن َدَعآ إِلَى ٱَّللَّ  

 

Siapakah yang lebih baik perkatannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, 

mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang 

yang menyerah diri?”  

(QS. Fussilat [41] : 33) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

 

Sebelum peneliti menguraikan pembahasan secara lebih lanjut, akan dijelaskan terlebih 

dahulu istilah yang terdapat pada skripsi ini untuk menghindari kesalahpahaman ataupun 

kekeliruan dalam memaknai maksud dari judul skripsi tersebut. Adapun judul skripsi ini adalah 

“Musik Sebagai Media Dakwah (Studi pada Dakwah Opick Melalui Media Musik)”. 

Istilah-istilah yang tertuang pada judul adalah sebagai berikut : 

Musik adalah karya cipta berupa bunyi atau suara yang memiliki nada, irama, dan 

keselarasan.
1
Musik adalah salah satu sarana media komunikasi yang paling sering digunakan 

untuk menyampaikan suatu pesan kepada khalayak.dengan tujuan-tujuan tertentu, sesuai dengan 

kebutuhan. Baik berupa syiar agama (salawat nabi dll), percintaan, keadaan yang sedang terjadi, 

dan lain sebagainya.Jadi dapat disimpulakan bahwa musik adalah media komunikasi berupa 

audio (suara) bahkan banyak yang sudah mennggunakan video klip (audio visual) untuk 

memudahkan pendengar mendefinisikan makna dari lagu tersebut dengan tujuan menghibur. 

Media dakwah adalah salah satu alat yang membantu da‟i melakukan dakwahnya supaya 

lebih efektif dan efisien alat yang dapat membantu dalam keperluan dan aktivitas, yang dimana 

sifatnya dapat mempermudah bagi siapa saja yang memanfaatkanya.
2
 

Dakwah adalah upaya menyeru atau mengajak manusia menuju jalan Allah Swt, yang 

memerintahkan manusia berbuat amar ma’ruf dan nahi munkar.
3
Media dakwah saat ini banyak 

berkembang seiring dengan majunya teknologi, karena itulah dasar bagi para komunikator 

untuk mengembangkan dakwah melalui media yang disajikan dengan kemasan yang sangat 

menarik agar penyampaiannya mudah dipahami oleh khalayak. 

Semakin majunya perkembangan teknologi semakin banyak media dakwah yang bisa 

digunakan atau dipilih untuk berdakwah salah satunya adalah musik. Musik merupakan media 

komunikasi sosial yang mengandalakan indra pendengaran tetapi jaman moderen sudah 

berkembang musik juga mempunya penggalan gambar hidup yang bergerak dan 

menggambarkan musik itu sendiri yang sering disebut video klip. Menurut Moller (2011 : 34) 

menjelaskan video klip adalahsebuah film pendek atau video yang mendampingi alunan musik, 

umumnya sebuah lagu, video klip modern berfungsi sebagai alat pemasaran untuk 

mempromosikan album rekaman.Namun pada perkembangan modern saat ini, masyarakat 

cenderung menyamakan video musik dengan video klip. Di Indonesia sendiri, video musik lebih 

popular dengan sebutan video klip (Menurut Heru Effendy,2002:14).
4
 

Dalam hal ini penulis menganalisis musik sebagai media dakwah (Studi pada 

DakwahOpick melalui media musik).Menekuni musik religi tidak pernah terpikirkan oleh 

Aunur Rofiq Lil Firdaus atau yang lebih akrab dipanggil Opick.
5
 Awalnya beliau sudah lama 

berkecimpung dimusik bergenre rock. Bahkan Opick membuat album kolaborasi bersama band-

band lain yang menggeluti musik rock, seperti Kla Project, Pai, Slank, bongki, band Plastik, dan 

lainya. Namun lima album yang berkolaborasi dengan band-band dan penyanyi rock itu ditolak 

oleh perusahaan rekaman. Di saat penolakan yang terus datang saat para teman-temanya banyak 

yang tersandung kasus narkoba.Saat itu lah ustad Arifin Ilham untuk menyanyikan lagu Tombo 

Ati dalam album Tausiyah Dzikir dan Nasyid yang kemudian melambungkan namnya. Disini 

                                                             
1
Pono Banoe, Kamus Musik (Yogyakarta: Kanisius, 2003).h.11. 

2
Azhar Rasyad, Media Pembelajaran, Cet.14 (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011).h.3. 

3
Tata Sukayat, Kuantum Dakwah (Jakarta: Rieneka Cipta, 2009).h.2. 

4
Perpustakaan UNS, „Tinjauan Tentang Video Klip‟, Https://Digilib.UNS.ac.id. Diakses pada 29 oktober 

2021, pada pukul 01:02. 
5
Wikipedia, „Opick‟, Https://Jv.m.Wikipedia.Org., diakses pada tanggal 30 Oktober 2021, pukul 14:42. 



2 
 

 
 

Opick menggunakan musik sebagai media dakwah diliat dari lagu-lagu yang dirilis olenya 

mengandung seruan, dan ajakan kepada umat islam untuk menjalankan amal ma‟ruf nahi 

mungkar. 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pengertian yang penulis paparkan.Maka, yang 

dimaksud dengan judul Musik Sebagai Media Dakwah (Studi pada Dakwah Opick Melalui 

Media Musik) adalah suatu penelitian yang membahas musik sebagai media dakwah.Yang 

dimana musik disitu musik nasyid yang digunakan sebagai media dakwah oleh Opick dengan 

lagu-lagu religinya. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Islam saat ini menjadi agama mayoritas di Indonesia. Untuk menyebarkan ajarannya, 

Islam menggunakan berbagai cara diantaranya dengan berdakwah. Sulit untuk memisahkan 

antara dakwah dengan islam, karna pada dasarnya islam berkembang melalui dakwah. Dakwah 

merupakan seruan suci kepada seluruh umat muslim. Seruan ini lah yang mendorong umat 

manusia untuk berintraksi dan lebih dekat lagi dengan tuhan, alam, dan lingkunganya. Ada 

berbagai cara untuk menuju intraksi tersebut, sama seperti halnya dengan penyampaian 

dakwah.
6
 

Dakwah pada dasarnya menjadi kewajiban bagi setiap umat islam. Hanya saja porsi 

dalam melaksanakan dakwah ini berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan 

kemampuan dan ilmu yang dimilikinya.
7
 Pada hakekatnya dakwah merupakan upaya untuk 

menumbuhkan kecenderungan dan ketertarikan menyeru seseorang kepada ajaran agama Islam 

pada apa yang diserukan.
8
Seperti firman Allah berikut ini. 

ُمُزوَن بِبْلَمْعُزوِف َوٌَْىهَْىَن َعىِبْلُمْىَكِز ۚ 
ٍِْز َوٌَأْ تٌ ٌَْدُعىَن إِلَى اْلَخ ئَِك هُُم اْلُمْفلُِحىنَوْلتَُكْه ِمْىُكْم أُمَّ َوأُولََٰ  

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, 

menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang 

beruntung”.(Q.S Ali Imran:2:104) 

Media dakwah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Untuk mencapai tujuan dakwah selain dai juga diperlukan adanya 

materi, metode dan media serta disesuaikan dengan perubahan situasi serta kemajuan budaya 

pada manusia. Hal ini menunjukan mengandalkan pada satu metode dan media saja dan hal 

berdakwah tidaklah cukup, oleh karena itu dakwah tidak menutup mata dalam kemajuan 

teknologi dan revolusi dalam dunia komunikasi sekarang.
9
 

Dakwah akan membawa orang kepada kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan di 

dunia dan akhirat. Kebenaran menyebabkan orang berani berkorban karena yakin akan 

pendiriannya.
10

Karena dakwah penting mempertimbangkan tujuan lebih luas yang bisa 

diperankan hampir semua orang yang berminat menebarkan praksis, dan praktik kebaikan, 

keadilan kesejahteraan dan kecerdasan.Banyak hal yang dapat dipergunakan sebagai media 

dakwah, salah satunya adalah melalui media musik, kesenian ini mempunyai daya tarik dan 

nilai tersendiri, dan tidak membosankan penikmatnya. 

Dalam berdakwah ada unsur yang tidak bisa dihilangkan yaitu mad‟u atau objek atau 

khalayak yang merupakan obyek dakwah dari aktivitas dakwah baik yang secara individu 

                                                             
6
Dwi Nur Masitah, „Penggunaan Musik Dalam Aktivitas Dakwah Oleh Okestra Ronggo Jumeno Madiun‟ 

(IAIN Ponorogo, 2020).h.1. 
7
Syamsuddin, Pengantar Sosiologi Dakwah (Jakarta: Kencana, 2016).h.9. 

8
Ahmad Mahmud, Dakwah Islam, Cet.1 (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2016).h.13. 

9
 (Jamaludin Kafie. Pengantar Ilmu Dakwah, ( Surabaya: Karunia, 1988).h.89. 

10
Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah, Cet.2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).h.145. 
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ataupun kelompok. Mad‟u saat ini tidak hanya identik dengan tradisi oral saja, tetapi juga tradisi 

baru yang mengendalikan media dakwah.
11

 

sebenarnya sasaran dakwah Opick ini diarahkan, kepada kalangan dengan rentan usia 

yang seperti apa tujuan dakwah ini. Mereka yang memiliki usia kisaran anak-anak 6 tahun 

sampai 10 tahun, atau remaja 11 tahun sampai 17 tahun, atau dewasa 18 tahun sampai 30 tahun, 

atau ibu-ibu dan bapak-bapak paruh baya yang memiliki usia 31 tahun sampi 48 tahun, atau 

bahkan para lansia yang ingin menenangkan hatinya yang memiliki usia kisaran 49 tahun 

keatas. 

Musik merupakan alat komunikasi yang cukup efektif dengan seluruh aspek yang 

terdapat didalam musik.Musik juga salah satu seni yang bisa mengekspresikan diri dari pembuat 

atau penikmatnya. Musik dapat mempengaruhi orang yang menikmatinya, musik adalah 

ekspresi jiwa manusia tentang keindahan nada dan irama, keindahan musik akan lebih terasa 

jika lirik dan syairnya dapat menyentuh jiwa penikmatnya. Oleh karena itu menjadi hal yang 

wajar jika manusia menyukai musik sebagai sesuatu yang indah.Kesenian itu mengandung daya 

tarik yang berkesan untuk menarik sasarannya, dan pemanfaatannya sendiri bertujuan untuk 

menimbulkan kesenangan yang bersifat estetik (keindahan), juga merupakan naluri atau fitrah 

manusia.
12

 

Seni musik merupakan produk budaya yang tinggi, Produk budaya yang dimaksud bunyi-

bunyian yang indah, kata-kata dalam sair sebuah lagu yang mengandung berbagai makna 

sehingga dapat dipahami oleh pendengarnya.Pemanfaatan kesenian musik sebagai media dan 

metode dakwah dilakukan agar materi dakwah yang disampaiakan dapat diterima oleh para 

pendengar tanpa meninggalkan kesan menggurui.Pemanfaatan musik sebagai media dakwah 

sudah dilakukan sejak zaman dahulu, biasanya musik atau lagu yang digunakan untuk 

berdakwah terdapat beberapa jenis aliran musik tersendiri, seperti nasyid, gambus, kosidah, 

dll.Sejalan dengan perkembangan dunia musik dakwah, khususnya di Indonesia dari sekian 

banyak musisi dakwah, diantaranya adalah Opick.Opick melakukan misi dakwah nya melalui 

musik dan sair lagu yang dijadikan sebagai media alternatif dan suatu pendekatan dalam misi 

dakwah nya. Seperti halnya dakwah melalui musik yang dilakukan oleh Aunur Rofiq Lil 

Firdaus atau dikenal dengan nama Opick, dia selalu terlihat sepenuh hati dalam menyalurkan 

sajak-sajak religinya. Musik religi tanpaknya telah menjadi bagian yang tidak lepas dari pria 

kelahiran Jember,16 Maret 1974. Lirik-lirik lagunya yang bernuansa religius tidak hanya 

diminati oleh penggemar musik religi, bahakan kalangan muda punyuka musik aliran Pop pun 

menggemarinya.Karena aktivitasnya dalam lagu Islami, dia dinobatkan sebagai duta Group 

Musik Islami Nasid oleh lembaga Nasid Nusantara.
13

 

Sungguh sebuah keberhasilan yang patut diacungi jempol ditengah persaingan karya seni 

yang sangat ketat, seorang Opick berani berlawanan arus dengan tema-tema yang sudah mapan 

dimasyarakat seperti tema pergaulan bebas dan kehidupan hedonis saat ini.Ketika masyarakat 

sudah muak dengan sajian yang tidak mendidik, disinilah kesempatan opick dan para pelaku 

seni Muslim lainnya berkiprah dan mengexsplorasi semua kemampuanya dalam menghasilkan 

karya seni yang bernilia religi.Meskipun begitu, penyajian dakwah dalam bentuk kegiatan seni 

harus dipahami bahwa seni hanya sebagai pemanis kegiatan dakwah, bukan sebaliknya dakwah 

sebagai unsur pelengkap dari kegitan seni yang bersifat komplementer mengikuti tren yang 

berkembang.Tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait dengan penolakan dunia hiburan yang 

masih bermazhab hedonis dan matrialistis. 

                                                             
11

 Asna Istya Marwantika, “Potret dan Segmentasi Mad‟u Dalam Berkembangan Media di Indonesia”, 

Jurnal al-Adabiya, Vol 14 No 1 Tahun (2019), h.2.  https://ejournal.insuriponogoro.ac.id.   
12

Sidi Gazalba, Islam Dan Kesenian, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1998).cet ke-1, h.39. 
13

Wikipedia.(https://wikipedia.ac.id) diakses pada 31-october-2021, pada pukul 14:11. 

https://ejournal.insuriponogoro.ac.id/
https://wikipedia.ac.id/
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Dunia bisnis pun akan dengan tangan terbuka menerima karya seni bernuaansa dakwah 

sepanjang semuany dilakukan secara profesional dan dikemas secara baik. Kini saatnya para 

pelaku seni muslim mulai melakukanya secara konsisten dan berkelanjutan, bukan hanya pada 

momen Rhamadan yang sifatnya musiman. Secara pisikologis umat Islam sebagai komunitas 

mayoritas sangat siap menerima program-program religi yang ditawarkan.Oleh karna itu, 

berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penelitian ini diberi judul “Musik Sebagai 

Media Dakwah (Studi pada Dakwah OpickMelalui Media Musik)”. 

 

C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah terfokus 

hanya pada sasaran dakwah Opick melalui media musik religi. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dapat dijelaskan rumusan 

masalah yaitu: “Bagaimanasasaran dakwah Opickmelalui media musik religi?”  

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dijelaskan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

“Penulis ingin mengetahui sasaran dakwah Opick  melaluimedia musik religi”. 

 

 

F. Manfaat Pnelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara teoritis adalah diharapkan dapat memperkaya teori-teori yang 

berkaitan dengan  dakwah maupun teori-teori yang berkaitan dengan musk sebagai media 

dakwah. 

b. Manfaat Praktis 

1. UIN Lampung, yaitu memperkaya hasil-hasil penelitian berkaitan dengan dakwah 

maupun teori-teori yang berkaitan dengan musik sebagai media dakwah. 

2. Untuk memperkaya wawasan bagi para da‟i, sebagai upaya memperkaya metode 

dalam berdakwah. Penelitian ini tentunya masih terdapat kekuranganya. Oleh sebab 

itu, peneliti terbuka lebar bagi peneliti lain untuk melakukan kajian lanjutanya dimasa 

depan. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka) 

Untuk menghindari kesamaan skripsi ini dengan skripsi lainnya, maka peneliti akan 

menyajikan beberapa kajian yang telah diteliti oleh peneliti lain yang relevan dengan judul yang 

penulis teliti. 

1. Pertama, penelitian milik saudara Ahmat Rozaq mahasiswa  IAIN SALATIGA jurusan 

Komunikasi Penyiaran Islam fakultas Dakwah angkatan tahun 2013 dengan judul skripsi 

“Seni Musik Kontemporer Sebagai Media Dakwah studi pada group musik seloso kliwon 

salatiga”. Data penelitian tersebut memaparkan tentang bagaimana aktifitas group musik 

Seloso Kliwon serta media yang digunakan group musik Seloso Kliwon dalam 

dakwahnya.metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yakni 

prosedur penelitan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, 

observasi dan dokumentasi guna mengumpulkan data mengenai aktivitas, media dan 



5 
 

 
 

metode dakwah yang digunakan grup musik seloso kliwon. Hasil peneltian ini adalah 

aktivitas dakwah grup musik seloso kliwon, meliputi kegiatan rutin selapanan yang 

dilakukan 35 hari sekali, penggarapan musik baru, safari ramadhan, dan musyawarah besar 

yang dilakukan setahun sekali. Sedangakan metode yang di terapkan seloso kliwon adalah 

dakwah bil lisan, dakwah bil hal dan mauizotin hasanah, sedangkan media dakwah yang 

digunakan adalah lagu-lagu religi islam dan sholawat kepada Nabi yang bernuansa 

musiknya telah diubah menjadi lebih modern dalam kata lain menggunakan musik 

kontemporer.
14

 

2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dimas Surya P.D. Pada tahun 2018 alumni UIN 

Sunan Ampel Surabayajurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam fakultas Dakwah dan 

Komunikasi dengan judul Dakwah Melalui Musik (Analisis Isi Pesan Dakwah Lagu “Satu” 

dalam Album Laskar Cinta Karya Ahmad Dani). Penelitian tersebut terfokus pada isi pesan 

dakwah melalui musik dan lebih mengacu pada pesan dakwah yang terkandung pada lagu 

yang bejudul satu dalam album Amad Dani. Metode Penelitan yang digunakan adalah 

metode kualitatif, dimana peneliti menerapkan metode yang menghasilkan data deskriftif. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis isi, yang artinya model yang pakai meneliti 

dokumen dapat berupa teks gambar dan symbol dengan menggunakan metode etnografi 

conten Analism. Hasil penelitian ini adalah pesan dakwah yang terkandung pada lagu Satu 

dalam album Laskar Cinta karya Ahmad Dhani yang berhubungan dengan pesan dakwah 

ketauhidan, diantaranya terdapat tiga macam jenih tauhid yaitu: tauhid uluhiyah, tauhid 

rububiyah, dan tauhid asma‟ wa shifat.
15

 

3. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nur Masitah pada tahun 2020 alumni IAIN 

Ponorogo jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah 

yang berjudul Penggunaan Musik dalam Aktivits Dakwah Oleh Orkestra Ronggo Jumeno 

Madium. Penelitian ini terfokuskan pada Musik dalam Aktivits Dakwah Oleh Orkestra 

Ronggo Jumeno Madium. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode 

pengamatan atau observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 

mengnalisis data lapangan, hasil wawancara dan observasi berdasarkan teori yang relevan. 

Hasil penelitian ini adalah (1) Media atau Alat Musik yang digunakan oleh Orkestra 

Ronggo Jumeno dalam dakwah Islamtersebut menggunakan dua media yaitu Spoken words 

dan The audio visual. Sedangkan dari segi sifatnya orkhestra ini termasuk ke dalam 

golongan media tradisional dan media modern. (2) Metode yang digunakan oleh Orkestra 

Ronggo Jumeno dalam dakwah islam dapat dikategorikan kedalam metode Al-Maau‟idzah 

al-Hasanah atau bersifat mendidik atau mengingatkan. (3) Respon masyarakat terhadap 

Orkestra Ronggo Jumeno dalam dakwah islamtermasuk kedalam efek kognitik, yakni 

ketika ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami oleh khalayak. 
16

 

Dari peneltian ketiga penelitian terdahuluyang ada sebagaiman tersebut di atas bisa 

dijelaskan ada perbedaan dengan penelitian dengan penelitian yang penulis buat, baik dari 

segi subtansi masalah dan subjek penelitian.Maka bisa penulis tegaskan penelitian ini 

bukan penelitian plagiatsi. 

 

 

 

                                                             
14

Ahmat Rozaq, „Seni Musik Kontemporer Sebagai Media Dakwah (Studi Pada Grup Musik Seloso Kliwon 

Salatiga)‟ (IAIN Salatiga, 2018).h.X. 
15

Dimas Surya P D, „Dakwah Melalui Musik (Analisis Isi Pesan Dakwah Lagu “Satu” Dalam Album 

Laskar Cinta Karya Ahmad Dani)‟ (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).h. VI. 
16

Dwi Nur Masitah. „Penggunaan Musik dalam Aktivitas Dakwah Oleh Orkestra Ronggo Jumeno Madium‟ 

(IAIN Ponorogo,2020),h.II. 



6 
 

 
 

H. Metodologi Penelitian 

Metode berasal dari bahsa yunani meta dan hodos. Methodos artinya jalan sampai. 

Metode adalah cara yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai 

dengan yang dikehendakinya. Metode penelitian adalah cara berfikir dan bersikap dengan 

sebaik-baiknya (hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip) dalam mengadakan 

penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.
17

 Metode penelitian yang dimaksud disini 

adalah cara atau jalan yang di gunakan dalam suatu penelitian dalam rangka mencapai tujuan. 

Untuk memperolehdata yang diperlukan agar dapat mendukung penelitian ini. Penulis 

menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian dan Sifat Peneliiaan 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah library research (pustaka). Library research 

(pustaka) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 

(kepustakaan) supaya penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti 

berusaha menemukan dan mengumpulkan refrens atau data-data yang terkait dalam 

penelitian ini untuk dijadikan bahan seperti buku, majalah, video, dan internet. 

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode penelitian  yang 

memanfaatkan data kualitatif kemudian dijabarkan secara deskriptif. peneliti yang 

menggambarkan siapa sasaran dakwah Opick melalui media musik religi.  

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini memakai studi yang sesuai dengan 

subyek penelitain. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data primer merupaakan jenis data yang didapatkan untuk kepentingan penelitian.
18

 

Data yang penulis dapatkaan yaitu dakwah Opick melalui media musik yang 

bersumber dari buku yang ditulis oleh Opick (Oase Spiritual dalam Senandung), Serta 

wawancara dan mengisi koesioner kepada Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang kedua dari data 

yang kita butuhkan  dan berperan sebagai data pelengkap.
19

 Sifat dari pelengkap 

adalah melengkapi data yang sudah ada, data yang mengutip dari sumber-sumber lain 

sehingga tidak bersifat autentik karna sudah diperoleh dari pihak kedua dan selajutnya, 

seperti media social pribadi milik Opick, berita-berita yang diterbitkan oleh media 

Televisi, koran majalah dan internet, ataupun siti-situs lainnya yang mendukung dalam 

penelitian ini. 

 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitiaan ini adalahmusik sebagai media dakwah. Sedangkan  objek 

penelitian ini adalah siapa mad‟u atau sasaran dakwah Opick melalui media musik. 

 

 

                                                             
17

Dewi Saidah, Metode Penelitian Dakwah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).h.2. 
18

Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).h.360. 
19

Moh Nazir.Ibid.h.362. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu langkah yang menentukan suatu keberhasilan 

penelitian, karena kualitas data ditentukan oleh kualitas alatpengumpul data atau alat 

pengukurnya.
20

 Penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan cara: 

a. Kuesioner/angket 

Metode Kuesioner/angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Dari penjelas itu maka peneliti menggali data kepada 

responden untuk mendapatkan data yang diperlukan.  

b. Observasi 

Metode observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean 

serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme itu sesuai dengan 

tujuan-tujuan empiris.
21

 Pengamatan yang telah dilakukan peneiti secara terperinci dan 

detail terhadap objek kajian observasi non partisipatif. Observasi non partisipatif 

adalah keadaan dimana observer tidak ikut didalam kehidupan orang yang akan 

diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat. Dalam kegiatan ini 

penulis atau observer hanya berperan sebagai penonton atau pendengar saja tanpa ikut 

terjun kelapangan langsung.Observer hanya menonton atau mendengarkan dan 

menganalisis serangkaian perilaku yang terdapat dalam objek penelitian. 

c. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survey melalui 

daftar pertanyaan yang diajaukan secara lisan terhadap responden.
22

 

Metode ini penulis gunakan untuk mendukung data yang telah dikumpulkan dari 

dokumentasi dan observasi yang penulis lakukan. Wawancara yang penulis lakukan 

adalah dengan cara menghubingi manager Opick melalui panggilan telpon dan pesan 

whatsapp. Dan wawancara kepada mahasiswa Uin Raden Intan Lampung. 

 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil kuesioner/angket, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke-dalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyususn kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
23

 

Setelah semua data terkumpul yang didapatkan dari metode pengumpulan 

data yang ada maka tahap selanjutnya adalah analisis data-data. Pada tahap ini 

peneliti menggunakan  metode analisis kualitatif, yaitu penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu 

yang diamati. 
24

 

Teknik analisa data merupakan kegiatan akhir setelah semua data 

terkumpul, pada tahap akhir penelitian ini peneliti menarik kesimpulan 

menggunakan caraberfikir deduktif,  yaitu pengambilan kesimpulan yang bersifat 

                                                             
20

Sumadi Suryabata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983).h.38. 
21

Muhamad Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2002).h.45. 
22

Hadar Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Gajahmada Universitas Pers:Yogyakarta, 1998),h.95. 
23

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: 

Alfabeta, 2014).h.333. 
24Rosidi, Metode Dakwah Multikultural, (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2013),83. 
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umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus. Sehingga bisa ditarik 

kesimpulan untuk dapat mencapai kejelasan mengenai permasalahan yang diteliti. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir 

secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut: 

BAB I (PENDAHULUAN), Bab ini membahas : Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, 

Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

 

BAB II (MUSIK SEBAGAI MEDIA DAKWAH), Bab ini membahas : Pengertian Musik, 

fungsi musik, unsur-unsur musik, jenis-jenis musik, hukum musik dalam islam, Pengertian 

Media Dakwah dan Jenis-Jenis Media Dakwah dan Spesifikasinya. 

 

BAB III (AUNUR ROFIQ LIL FIRDAUS MUSIK  

Dan DAKWAHNYA) : pada bab ini menguraikan secara rinci biogrfi Opick, riwayat hidup, 

riwayat pendidikan, aktivitas Opick dalam dunia musik dan dakwah, daftar  album dan lagu-

lagu Opick, alasan Opick berkarir di dunia  musik pop religi, serta sasaran dakwah  Opick 

melalui musik pop religi.  

 

BAB IV ( ANALISIS PENELITIAN ) : pada bab ini berisi hasil penelitian berupa 

pembahasan secara analisis berdasarkan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau 

fokus penelitian yang digunakan. 

 

BAB V (PENUTUP) : pada bab ini merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan 

rekomendasi. Kesimpulan menjelaskan secara ringkas hasil penelitian dalam skripsi ini 

rekomendasi berisikan saran-saran praktis dan teoritis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sasaran dakwah Opick melalui media musik 

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa sasaran dakwah Opick usia 11-30 

tahunan. Dengan alasan-alasan yang sangat beragam, tetapi dari penelitian yang penulis lakukan 

rata-rata alasannya adalah (1) lirik-liriknya memiliki nilai kehidupan dan nasihat agama (2) suara 

Opick yang sangat merdu dan menyayat hati (3) mengingatkan pendengar akan kerinduan dan 

kecintaan kepada Rosul dan Allah swt. Dan masih banyak lagi Bergama alasannya. Sasaran 

dakwah Opick ini menjerat kalangan milenial yang masih sangat aktif dengan kegiatan 

keseharian dan tidak memiliki waktu untuk mendengarkan ceramah yang hanya menggunakan 

media tabligh saja. Dengan menggunakan media musik yang sangat banyak peminat nya itu 

sangat cerdas.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan oleh penulis diatas, maka penulis memberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang musik sebagai media dakwah, sehingga dapat 

menjelaskan berbagai aspek yang ada pada musik untuk digunakan sebagai media dakwah di 

zaman sudah sangat maju dewasa ini. Dan semoga penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk 

penelitian selanjutnya pada subjek dan sasaran penelitian yang berbeda. 

2. Kepada mahasiswa Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang ingin melakukan penelitian lebih 

lanjut diharapkan dapat memahami dan mengerti tentang musik sebagai media dakwah 

terlebih dahulu. Sehingga dalam mencari data penelitian, mamahami maksud dan fokus 

masalah yang akan dihadapi. Cari sudut pandang musik sebagai media dakwah yang berbeda, 

sehingga penelitian musik sebagai media dakwah lebih berkembang lagi dari sekarang ini. 

3. Kepada Ustad Opick sebagai pengguna musik sebagai media dakwah tetap melanjutkan 

caranya berdakwah dengan musik sebagai media dakwah dan tidak hanya menganggap musik 

hanya sebagai hiburan saja. 

4. Sebagai seorang mad‟u yang masih sangat muda banyak media-media dakwah selain musik 

yang bisa kita dengarkan sesuai dengan apa yang sedang kita minati. 
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