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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Di zaman modern saat ini banyak sekali remaja di Indonesia yang 

menggandrungi trend budaya Barat. Tidak sedikit dari mereka yang menjadikan 

budaya Barat sebagai role model dalam kehidupannya, karena mereka 

memandang itu adalah sebuah seni. Seperti diantaranya seni dalam 

berpenampilan, musik, arsitektur, dan lain sebagainya. Sebagian dari mereka 

melakukan itu semua semata-mata hanya untuk memenuhi rasa senangannya saja. 

Menurut Y Sumandiyo Hadi (2006, hlm. 269) sebagaimana keindahan, 

“kesenangan” juga merupakan sifat relatif bagi manusia. Kesenangan terletak 

pada hubungan yang terdapat antara objek dengan manusianya. Sehubungan 

dengan masalah yang dibicarakan, orang merasa senang karena objek keindahan 

yang ditangkap memenuhi seleranya. Kegiatan ini lebih ditangkap sebagai suatu 

pengungkapan senang. 

Sejalan dengan hal itu, Samsul Munir Amin (2009, hlm. 249) menjelaskan 

bahwa pengakuan seni oleh Islam tidak lepas dari fitrah manusia yang menuntut 

keserasian dan keseimbangan antara unsur-unsur pikir, rasa karsa, dan karya. Dari 

sisi fungsinya, seni dapat menjadikan media mensyukuri nikmat Allah, dimana 

Allah telah menganugerahi manusia berbagai potensi, baik potensi rohani, 

maupun potensi inderawi (mata, telinga, dan lain-lain). Fungsi seni disini ialah 

menghayati sunnah Allah baik pada alam, maupun yang terdapat pada kreasi 

manusia. 

Hal senada pun diutarakan oleh Maziyaturrodhiyanah (2008, hal. 35) yang 

menyebutkan bahwa seni tidak lepas dari kebudayaan, maka dalam percakapan 

sehari-hari kebudayaan kerap kali dikaitkan dengan seni dan ilmu. Sejak lahir 

manusia mempunyai kecenderungan besar terhadap keindahan dan kesenangan. 
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Dengan demikian, keindahan dan kesenangan manusia dapat dipengaruhi gairah 

hidupnya dan tentu mampu pula membangkitkan semangat kerja untuk berkreasi.  

Sedangkan Nanang Rizali (2012) menyebutkan bahwa seni sebagai bahasa 

universal diharapkan mampu dijadikan sarana untuk mengajak berbuat baik 

(ma’rūf), dan mencegah perbuatan tercela (munkār) serta membangun kehidupan 

yang berkeadaban dan bermoral. Di samping itu diharapkan dapat 

mengembangkan dan menumbuhkan perasaan halus, keindahan dan kebenaran 

menuju keseimbangan „material-spiritual‟. Dengan demikian seni mampu 

berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani maupun rohani, serta 

dapat memberi kepuasan secara fisik dan psikis. 

Namun faktanya, belakang ini marak sekali diberitakan tindakan amoral. 

Seperti pemberitaan yang dilansir oleh detikcom yakni mengenai penutupan paksa 

prostitusi Dolly oleh Walikota Surabaya (detikNews, 2014). Harian Kompas 

menambahkan ada pula kasus tindakan pelecehan seksual yang melibatkan tujuh 

siswi SMK di Mataram, Lombok ketujuh siswi ini mendapat perlakuan tidak 

senonoh yang dilakukan oleh guru agama Islam (Septia, 2015). Ini merupakan 

segelintir kasus yang diakibatkan terpengaruhnya nilai-nilai negatif budaya Barat.  

Sesungguhnya tujuan adanya syariat Islam ini adalah untuk menjaga 

agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan (UPI, 2009, hlm. 7). Kasus-kasus di atas 

tentunya akan berdampak buruk pada kelima aspek tersebut. Terampasnya masa 

depan generasi muda bangsa Indonesia, sehingga menyebabkan depresi berat bagi 

korbannya. Terjerumus anak usia sekolah ke dalam tindakan perzinaan, serta  

kasus pornografi dan pornoaksi. 

Padahal bila dibandingkan dengan tindak pidana narkotika, tindak pidana 

pornografi dan pornoaksi adalah mempunyai akibat yang lebih dahsyat daya 

rusaknya pribadi pelaku, tatanan keluarga, masyarakat, bahkan bangsa. Karena 

itu, pornografi dan pornoaksi sungguh merupakan perbuatan yang tidak 

memelihara akal manusia yang beriman (Djubaedah, 2004, hlm. 98 & 100). 
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Pengalaman bangsa Indonesia selama masa reformasi di mana pornografi 

dan prostitusi luar biasa maraknya, dari mulai gambar dan adegan-adegan 
setengah telanjang yang ditayangkan di media massa sampai pada 
pemerkosaan, perselingkuhan, pelacuran, sodomi, homoseks dan lesbian 

yang terjadi hampir di semua tingkat kehidupan masyarakat. Sehingga 
para remaja (pelajar dan mahasiswa) berdasarkan hasil penelitian lembaga 

swadaya masyarakat, di beberapa kota-kota besar seperti Jakarta, 
Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya dan Medan, rata-rata 40-50% 
telah melakukan perzinahan/pelacuran sesama mereka. Dan banyak pula 

pemerkosaan, perselingkuhan dan pelacuran yang dilakukan oleh remaja 
yang berakhir dengan pembunuhan. Padahal bangsa Indonesia 86% 

pemeluk agama Islam, yang pada masa lampau taat beragama dan 
bermoral baik, telah seharusnya apabila sekarang berusaha mencegah dan 
mengendalikan super-krisis pornografi dan prostitusi dengan melahirkan 

undang-undang anti pornografi dan prostitusi (Djaelani 2006, hlm. 83-84). 

Kemudian selain permasalahan di atas, ada pula permasalahan mengenai 

krisis identitas. Yahudi secara nyata berhasil membungkus tubuh umat Islam 

dengan pakaian ala Yahudi. Akibatnya nyaris sulit membedakan mana remaja 

Islam dengan yang non-Islam. Ada laki-laki yang ngaku Islam tapi pakai anting, 

jeans ketat dan robek serta berperilaku yang tidak mencerminkan Islam. Bahkan 

tak sedikit remaja putri yang tengah bergelut dengan dunia artis malu menyebut 

dirinya sebagai muslim. Na’udzubillāħ (Al-Ghifari, 2004, hlm. 82). 

Lalu timbul pertanyaan, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Salah satu 

penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya 

pendidikan Islam. Seyogianya pendidikan Islam seseorang itu bisa berkembang 

secara maksimal karena pendidikan Islam tidak hanya diperoleh melalui lembaga 

formal saja, melainkan bisa juga melalui taman pendidikan al-Quran, pengajian, 

majelis ta’līm dan yang lebih krusial lagi adalah pendidikan dalam keluarga,   

Dengan demikian, Djamarah (2004, hlm. 22 & 29) menyebutkan bahwa 

keluarga dan pendidikan tidak bisa dipisahkan. Karena selama ini telah diakui 

bahwa keluarga adalah satu dari Tri Pusat Pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan pendidikan secara kodrati. Konteksnya dengan tanggung jawab orang 

tua dalam pendidikan, maka orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam 

keluarga. Bagi anak, orang tua adalah model yang harus ditiru dan diteladani. 
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Sebagai model, orang tua seharusnya memberikan contoh yang terbaik bagi anak 

dalam keluarga. Sikap dan perilaku orang tua harus mencerminkan akhlak yang 

mulia. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada orang tua agar selalu 

mengajarkan sesuatu yang baik-baik saja kepada anak mereka. Dalam salah satu 

hadits dari Ibn Abbās ra, Bayḥaqi meriwayatkan, Rosulullah saw, bersabda: “Di 

antara hak orang tua terhadap anaknya adalah mendidiknya dengan budi pekerti 

yang baik dan memberinya nama yang baik”. 

Jika melihat fenomena remaja saat ini, tidak sedikit remaja yang 

menghabiskan waktunya dengan kegiatan-kegitan yang tidak bermanfaat 

dibandingkan meluangkan waktunya untuk belajar ilmu agama. Sebagaimana 

Karlina (2008, hlm. 56) dalam penelitian menyebutkan minat remaja di salah satu 

daerah di Jakarta Timur terhadap kegiatan keagamaan adalah biasa-biasa saja 

(kualifikasi sedang). Hal ini ditunjukkan dengan presentase 44.83% remaja yang 

tertarik untuk mengikuti kegiatan keagamaan  

Adapun hal ini disebabkan oleh tidak adanya faktor-faktor yang 

menimbulkan minat terhadap kegiatan keagamaan seperti: tidak adanya motivasi, 

merasa tidak butuh, lingkungan yang tidak mendukung, fasilitas yang tidak 

memadai, kondisi keluarga, dan teman sepergaulan (Karlina 2008, hlm. 12-13). 

Selain itu, kondisi ini diperparah dengan adanya kasus yang baru-baru ini 

cukup menyita perhatian publik, yakni kasus yang melibatkan seorang da‟i 

kondang (Ustad Hariri). Sebagaimana yang dilansir harian Liputan 6 yang 

menyebutkan bahwa ustad Hariri memiliki sifat temperamental dan tersulut 

emosinya. Hal ini terlihat jelas ketika ustad Hariri menginjak kepala seorang 

petugas soundman. Ia merasa kesal karena pengeras suaranya tidak berfungsi 

dengan baik (Liputan6, 2014). Ditambah lagi dengan adanya kasus ustad Guntur 

Bumi (UGB), menurut harian Tempo UGB melakukan tindakan penipuan dan 

pelecehan seksual yang dalam menjalankan praktik pengobatannya (Atmasari, 

2014). Bahkan berita paling mengejutkan datang dari mantan Menteri Agama 

Surya Dharm Ali yang tersandung kasus korupsi pengadaan barang dan jasa haji 

pada tahun 2012-2013 di Kementrian Agama (BBC, 2014). 
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Kasus-kasus diatas tentunya memberikan citra buruk pada dunia dakwah, 

setelah kesan membosankan dan menjenuhkan karena dakwah yang hanya begitu-

begitu saja tanpa ada inovasi atau kesan menarik didalamnya seperti ceramah-

ceramah yang kurang memperhatikan situasi dan kondisi dari jamā’aħ, metode 

dalam berceramah dan komunikasi yang terjalin antara da‟i dan jamā’aħ. 

 

 

Adapun menurut Ali Musṭafa Yakub yang dikutip dari Samsul Munir 

Amin (2009, hlm. 108), bahwa strategi pendekatan dakwah secara global 

disebutkan dalam al-Quran yang berbunyi: 

    

 

   

   

     

    

    

   
Artinya: “serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk”. (Q.S. an-Naḥl [16]: 125)* 

 
Sebagaimana telah disebutkan dalam ayat di atas, jelas ada tiga strategi 

yang dilakukan untuk melaksanakan dakwah, yaitu: Hikmaħ (dengan 

kebijaksanaan), Maw’izaħ Ḥasanaħ (Nasihat-nasihat yang baik), Mujadalaħ bil 

latī ħiya aḥsan (Diskusi dengan cara yang baik) (Munir 2009, hlm. 108). 

                                                 
*
 Seluruh teks ayat al-Qur‟an dan terjemahannya dalam skripsi ini di kutip dari software al-Qur‟an in word 

yang divalidasi peneliti dengan al-Qur’an special for woman dan terjemahannya, tim terjemah yayasan 

penyelenggara penerjemah Al-Qur‟an Revisi, terjemah oleh Lajnah Pentashih Al-Qur‟an Departemen Agama 
Republik Indonesia penerbit  Sygma Examedia Arkanleema, Bandung : 2007. Selanjutnya setiap kutipan al-

Qur‟an tersebut disingkat dengan contoh QS. 16:125 (artinya Al-Qur‟an surat 16 An-Naḥl, ayat 125) 
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Dakwah akan berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku melalui 

komunikasi yang dilakukan dengan penuh kesungguhan oleh umat Islam, 
sehingga pesan-pesan ajaran Islam sampai kepada sasaran dengan tepat. 
Dan tujuan dari dakwah itu sendiri bisa terwujud untuk mencapai 

terbentuknya masyarakat Islami, yang pada akhirnya mencapai 
kebahagiaan di dunia dan akhirat (Munir 2009, hlm. 160). 

 
Jika semua permasalahan tidak bisa diatasi bagaimana masa depan bangsa 

Indonesia? Akankah Indonesia memiliki warga negara yang intelek serta 

berakhlak mulia? Rasanya sulit sekali untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satu 

pertanyaan yang ada dalam benak peneliti adalah bagaimana masyarakat 

Indonesia menjadi masyarakat yang baik disertai dengan akhlak yang mulia jika 

melihat permasalah seperti diatas. 

 

Dengan demikian solusi yang ditawarkan adalah dakwah yang dilakukan 

melalui seni Islami, karena sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya 

bahwa seni itu sangat disukai sekali oleh berbagai kalangan terutama seni musik. 

Hal ini sejalan dengan Adjie Esa Poetra (2004, hlm. 3) yang menyebutkan bahwa 

musik dan dakwah merupakan naluri manusia sejak ia dilahirkan, oleh sebab itu 

beruntunglah bagi mereka yang bisa melakukan hal itu di saat ia dewasa. Sejak 

dilahirkan, Allah swt telah membekali manusia dua belah otak. Otak kiri adalah 

bagian otak yang berhubungan dengan fungsi berfikir, sedangkan orak kanan 

berhubungan dengan fungsi intuisi. 

Bahkan menurut Kate dan Richard Mucci dalam bukunya yang berjudul 

The Healing Sound of Music (dalam Syukur, 2012, hlm. 87) ia telah mengadakan 

berbagai eksperimen tentang penyembuhan penyakit melalui musik. Hasil 

percobaannya mampu mencengangkan dunia ilmu kedokteran yang serba 

material. Dengan musik harpanya, ia mampu memberantas kanker ganas pada 

beberapa penderita kanker di Amerika. Melalui proses memainkan dan 

mendengarkan alat musik tersebut, otak akan terangsang kearah positif, dan 

perasaan akan menjadi tenang. Ketenangan dan semangat hidup yang kuat akan 

menentukan kesembuhan penyakit lebih cepat daripada keputusasaan. 
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Seperti yang telah diketahui bersama bahwa Islam sebagai agama yang 

sempurna tentunya mengandung segala aspek yang dibutuhkan oleh manusia 

termasuk didalamnya seni musik Islami yang diharapkan bisa memberikan 

sumbangsih positif bagi penanaman nilai-nilai agama pada setiap individu. Ini 

bisa menjadi alternatif bagi umat muslim agar bisa mendapatkan syiar-syiar Islam 

yang tentunya tanpa menghilangkan esensi majelis ilmu sebagai tempat untuk 

menuntut ilmu. 

Adapun dalam memilih dan menyukai aliran musik, tentunya harus 

bersifat selektif, karena ada beberapa aliran musik yang tidak baik untuk 

diperdengarkan. Salah satunya adalah aliran musik underground. Menurut Ann 

Wan Seng (2007, hlm. 166) aliran musik underground yang berasal dari Barat 

semakin popular di kalangan remaja. Musik ini memekakkan telinga dan tidak 

mempunyai syair yang jelas. Musik ini dimainkan secara keras dan penyanyinya 

akan menjerit serta berteriak tidak beraturan. Lirik lagunya pendek dan selalu 

diulang-ulang. Syair lagu Black Metal mengandung ayat-ayat memuja setan 

seperti Abadon, Bahometh, Dagin, Lucifer, dan sebagainya. Selain memuja setan, 

seni kata lagu Black Metal juga mengandung kata-kata yang kotor. Dalam syair 

tersebut juga mengandung ayat-ayat yang menghina dan mencaci Tuhan. Hal ini 

disengajakan untuk menunjukkan penentangan mereka terhadap Tuhan dan 

agama. 

Berangkat dari pemamparan di atas, peneliti menaruh perhatian pada grup 

nasyid Edcoustic. Grup nasyid ini memiliki lirik lagu Edcoustic berisikan tentang 

nilai-nilai Islami yang tidak mengarah pada hal-hal yang negatif serta telah 

mampu mempertahankan eksistensinya selama kurang lebih 13 tahun dalam dunia 

nasyid. EdCoustic pun memiliki empat buah album yang laku dipasaran, lirik 

lagunya yang easy listening membuat grup nasyid ini digandrungi banyak 

penggemar di berbagai kalangan (D.PE). 

Dengan demikian, peneliti perlu melakukan penelitian tentang 

implementasi dakwah Islam melalui seni musik Islami. Diharapkan dengan 

adanya penelitian ini bisa menemukan teori bahwa seni musik Islami pun 
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(khususnya yang dibawa oleh Edcoustic) bisa memberikan dampak positif bagi 

religiusitas setiap individu. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Fokus masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

implementasi dakwah Islam melalui seni musik Islami”. Adapun rumusan 

masalahnya dirinci dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan dakwah Islam grup nasyid Edcoustic melalui seni 

musik Islami?  

2. Bagaimana pengorganisasian dakwah Islam grup nasyid Edcoustic melalui 

seni musik Islami? 

3. Bagaimana pelaksanaan dakwah Islam grup nasyid Edcoustic melalui seni 

musik Islami? 

4. Bagaimana keberhasilan dakwah Islam grup nasyid Edcoustic melalui seni 

musik Islami? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. 

Adapun tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang 

“Implementasi dakwah Islam melalui seni musik Islami”. Sedangkan tujuan 

khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perencanaan dakwah Islam grup nasyid Edcoustic melalui 

seni musik Islami. 

2. Untuk mengetahui pengorganisasian dakwah Islam grup nasyid Edcoustic 

melalui seni musik Islami. 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan dakwah Islam grup nasyid Edcoustic melalui 

seni musik Islami. 

4. Untuk mengetahui keberhasilan dakwah Islam grup nasyid Edcoustic melalui 

seni musik Islami. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan 

sumbangan ilmiah dalam bidang pendidikan,  khususnya pendidikan agama Islam, 

yakni memberikan pengetahuan tentang dakwah Islam yang diaplikasikan melalui 

seni musik Islami sebagai salah satu cara dalam penyampaian ajaran agama Islam 

dan penciptaan lingkungan dakwah yang dapat menarik simpati untuk ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan dakwah guna mewujudkan tujuan pemahaman 

ajaran agama Islam. 

2. Manfaat Praktis 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak terutama pihak-pihak yang berhubungan dengan dunia pendidikan 

yakni : 

a. Bagi civitas akademik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya bagi para 

calon guru Pendidikan Agama Islam tentang implementasi dakwah Islam 

melalui seni musik Islami dan manfaatnya dalam pelaksanaan dakwah. 

b. Bagi mahasiswa Program Ilmu Pendidikan Agama Islam, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya khususnya pada 

penelitian yang sejenis. 

c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan rujukan 

dalam memahami implementasi dakwah Islam melalui seni musik Islami. 

d. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai acuan untuk memperluas pemikiran dan 

penulisan penelitian karya ilmiah sekaligus menjadi acuan dan refleksi untuk 

mengetahui implementasi dakwah Islam melalui seni musik Islami. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Agar pembahasan dalam penelitian ini mengarah pada maksud yang sesuai 

dengan judul, maka pembahasan ini peneliti susun menjadi lima bab dengan 

rincian sebagai berikut :  
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1. BAB I membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi 

skripsi. 

2. BAB II membahas tentang tinjauan teoritis tentang implementasi dakwah 

Islam melalui seni musik Islami 

3. BAB III membahas tentang desain penelitian, partisipan dan tempat 

penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. 

4. BAB IV membahas tentang  temuan dan pembahasan. 

5. BAB V membahas tentang simpulan dan rekomendasi. 


