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Abstrak 

Dakwah merupakan ajakan atau seruan kepada yang baik dan yang lebih baik. Dakwah mengandung 
ide tentang progresivitas, sebuah proses terus menerus menuju kepada yang baik dan yang lebih baik dalam 
mewujudkan tujuan dakwah. Dakwah tidak hanya dilakukan dengan cara ceramah saja, melainkan banyak 
cara yang dapat dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada masyarakat, salah satunya 
yaitu melalui syair lagu. Lewat lagu, siapa saja bisa menyampaikan beragam pesan seperti cinta, persahabatan, 
hingga berdakwah. Berdakwah melalui lagu dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah yang 
disisipkan dalam sebuah lagu yang kemudian dapat ditangkap oleh semua orang yang mendengarkannya 
kapanpun dan dimanapun tanpa membuat orang bosan. Berdakwah melalui media musik merupakan cara yang 
sangat efektif mengingat setiap orang tidak lepas dari yang dinamakan musik. Musik merupakan bagian dari 
kehidupan seseorang. Musik yang bersifat universal yaitu diterima di setiap kalangan, dari muda hingga tua, 
laki-laki maupun perempuan semua menyukai musik. Semua itu merupakan sebuah cara yang sesuai untuk 
menyampaikan pesan dakwah melaui musik. 

Kata Kunci: Pesan, Dakwan, dan Lagu 

 
Pendahuluan 

Islam adalah agama yang selalu mengajak umatnya untuk berdakwah sesuai dengan 
kemampuan masing-masing individu tersebut tanpa terkecuali. Islam adalah agama yang 
menugaskan umatnya menyiarkan Islam kepada seluruh umat manusia. Islam dapat menjamin 
terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia, jika ajaran Islam tersebut dijadikan 
sebuah pedoman hidup dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh umat manusia. 

Toha Yahya Oemar menyatakan bahwa dakwah Islam sebagai upaya mengajak umat 
dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan 
di dunia dan akhirat.1 Pengertian dakwah tersebut dapat disederhanakan menjadi suatu usaha 
yang dilakukan dengan sadar dan terencana. Usaha dakwah tersebut adalah untuk mengajak 
manusia selalu ke jalan Allah SWT. Proses penyelengaraan itu adalah untuk mencapai tujuan yang 
bahagia dan sejahtera, baik di dunia maupun akhirat.   

Melakukan sebuah dakwah itu tidaklah mudah, semua itu memerlukan sebuah ilmu sebagai 
pondasi dalam menyampaikan sebuah dakwah. Ilmu dakwah diartikan sebagai ilmu yang 
mempelajari tentang bagaimana berdakwah atau mensosialisasikan ajaran Islam kepada objek 
dakwah (masyarakat) dengan berbagai pendekatan agar nilai-nilai ajaran Islam dapat direalisasikan 
dalam realitas kehidupan, dengan tujuan agar mendapat ridha Allah SWT agar tercapai 
kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.2 

Dakwah tidak boleh hanya menyentuh kulit-kulit ajaran Islam semata, tetapi juga  masuk 
ke inti dan esensi ajarannya.3 Dakwah tidak hanya dilakukan dengan cara ceramah saja, melainkan 
banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada 
masyarakat. Dakwah dapat dilakukan melalui lisan, tulisan, perbuatan dan bahkan melalui media, 

                                                 
1 Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet. II, h. 1. 
2 Ibid, h. 6. 
3 Dalinur M. Nur, Dakwah pada Era Global, Jurnal Wardah, No. XXVIII/Th.XV/Desember 2014. h. 160. 
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seperti TV, Radio, dan Internet. Melihat perkembangan zaman yang semakin pesat dan semakin 
modern, mulailah bermunculan da’i-da’i kontemporer yang memanfaatkan perkembangan zaman 
sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Salah satunya melalui syair-syair lagu. 

Masyarakat Indonesia hampir keseluruhannya gemar mendengarkan musik, dari musik 
pop, dangdut, rock, bahkan musik religi. Melaui lirik-lirik lagu yang digandengi dengan lantunan 
musik yang begitu indah, para-para da’i menyampaikan pesan-pesan dakwahnya. Begitu banyak 
lagu-lagu bernuansa religi di Indonesia yang memiliki pesan-pesan dakwah, salah satunya adalah 
lagu “Dunia Sementara Akhirat Selamanya” karya Derry Sulaiman. Lagu tersebut memiliki 
keindahan syair dan memiliki lirik yang kaya akan makna, sehingga menimbulkan ketertarikan 
peneliti untuk menemukan pesan-pesan apa yang terkandung dalam lirik lagu tersebut. 

Penelitian ini hanya menjelaskan tentang pesan dakwah yang terdapat pada lirik lagu. 
Mengantisipasi agar tidak terlalu melebarnya pembahasan serta kerancuan dalam penulisan 
penelitian ini, maka diperlukan adanya suatu rumusan masalah, agar lebih jelas dan terfokus arah 
pembahasan penelitian. Adapun rumusan masalah pada pembahasan kali ini adalah, pesan-pesan 
dakwah apa saja yang terdapat di dalam lirik lagu “Dunia Sementara Akhirat Selamanya”, karya 
Derry Sulaiman? 

Dakwah Melalui Musik 

Dakwah merupakan proses mengajak manusia kepada al-Islam yang dilakukan dengan lisan 
atau tulisan (dakwah bi al-lisan dan bi al-qalam), juga bisa dengan perbuatan (dakwah bi al-hal) atau 
aksi sosial Islam (bi ahsan al-amal), dan mengorganisir serta mengelola kegiatan mengajak (bi al-
lisan, lbi al-qalam, dan bi al-hal) dalam bentuk lembaga-lembaga Islam sebagai lembaga dakwah 
yang melakukan sistematisasi tindakan, koordinasi, singkronisasi, dan integrasi program kegiatan 
dengan sumber daya dan waktu yang tersedia untuk mencapai sasaran dan tujuan dakwah Islam. 
Secara sederhana kegiatan ini dapat dilakukan dengan lisan (bi ahsan al-qawl) dan perbuatan (bi 
ahsan al-a’mal).4  

Menurut M. Arifin, dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan, baik 
dalam bentuk tulisan, tingkah laku, dan sebagainya, yang dilakukan secara sadar serta berencana 
dalam usaha memengaruhi orang lain, baik secara individual maupun kelompok, agar timbul 
dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap penghayatan, serta pengamalan terhadap ajaran 
agama sebagai massage (pesan) yang disampaikan kepadanya tanpa ada unsur paksaan.5 

Secara umum dakwah adalah ajakan atau seruan kepada yang baik dan yang lebih baik. 
Dakwah mengandung ide tentang progresivitas, sebuah proses terus menerus menuju kepada 
yang baik dan yang lebih baik dalam mewujudkan tujuan dakwah tersebut. Dengan begitu, dalam 
dakwah terdapat suatu ide dinamis, sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan 
tuntunan ruang dan waktu. Sementara itu, dakwah dalam prakteknya merupakan kegiatan untuk 
mentranformasikan nilai-nilai agama yang mempunyai arti penting dan berperan langsung dalam 
pembentukan persepsi umat tentang berbagai nilai kehidupan.6 

Dengan berdakwah, agama bukan hanya mengajak kepada berbudi luhur dan 
mengagungkannya, melainkan juga menanamkan kaidah-kaidahnya, memberikan rambu-rambu 
batasannya, serta menetapkan ukuran-ukurannya secara umum. Agama juga memberi contoh 
segala perilaku yang harus diperhatikan manusia, kemudian membuat manusia gemar bersikap 
lurus (yang benar dan baik), melaksanakannya, serta mengingatkan akan penyimpangan darinya. 
Akhirnya, menetapkan balasan pahala dan siksa terhadap yang berlaku jujur, lurus, menyimpang, 
dan tidak jujur.7 Dakwah tidak sama dengan tablig, ceramah, dah khutbah. Tabligh merupakan 

                                                 
4 Enjang AS, dan Hajir Tajiri, Etika Dakwah: Suatu Pendekatan Teologis & Filosofis, (Bandung: Widya 

Padjadjaran, 2009), h. 11-12. 
5 Tata Sukayat, Ilmu Dakwah: Perspektif Filsafat Mabadi ‘Asyarah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2105), 

h. 8. 
6 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, (Bandung: PT Remaja Rosdakaryah, 2013), h. 17. 
7 Kustadi Suhandang, Ilmu Dakwah: Perspektif Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 194. 
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satu diantara jenis pendekatan dakwah dengan pesan-pesan agama melalui lisan (khitabah), 
tulisan (kitabah), dan aksi simulasi, seperti drama, sinetron, atau film (i’lam).8 

Musik adalah seni bunyi yang meliputi segala suara. Kegiatan musik tidak semata 
instrumental, tetapi juga kegiatan vokal. Music bukan hanya diatonik (do-re-mi), melainkan 
kegiatan seni bunyi dengan sistem yang mana pun. Dari sini dikenal istilah musik daerah, musik 
tradisional, modern, populer, dan kontemporer.9 Syair-syair yang terdapat dalam lagu religi 
merupakan karya sastra yang senangi oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan syair-syair lagu 
mempunyai daya pikat dari segi keindahan bahasa, tema dan susunan kalimat juga rangkaian 
musiknya.10 Penyampaian pesan dakwah melalui media musik bukanlah hal yang baru di 
Indonesia, bahkan jauh sebelumnya para-para wali di tanah Jawa sudah menyebarkan agama 
Islam melalui musik. Musik cukup berpengaruh bagi kehidupan jiwa seseorang, dikala senang, 
susah, maupun sedih, kebanyakan orang mendengarkan musik. Jika seseorang mendengarkan 
musik yang baik, maka jiwanya akan menyerap yang baik. Begitu juga sebaliknya, musik dapat 
memberikan gairah dalam beragama dan mendekatkan diri kepada sang Khalik. 

Berdakwah menggunakan media kesenian termasuk seni musik merupakan kebutuhan yang 
sangat mendesak saat ini sebab dakwah dengan media musik selain bermakna sebagai amar 
ma’ruf nahi munkar, juga dalam rangka membangun intuisi umat. Apabila dakwah menggunakan 
media musik semakin populer, maka keuntungannya bukan hanya sebatas beramar ma’ruf nahi 
munkar, melainkan juga sebagai aktivitas olah rasa atau olah kalbu. Baik bagi pelaku maupun 
pendengarnya. Kegiatan olah kalbu nantinya menghasilkan kepekaan dan kualitas hati nurani.11 

Berdakwah melalui media musik merupakan cara yang sangat efektif mengingat setiap 
orang tidak lepas dari yang dinamakan musik. Musik merupakan bagian dari kehidupan 
seseorang. Musik juga bisa merubah suasana hati seseorang, dari yang sedih bisa menjadi 
gembira, begitu juga sebaliknya. Musik sifatnya universal yaitu diterima di setiap kalangan, dari 
muda hingga tua, laki-laki maupun perempuan semua menyukai musik. Semua itu merupakan 
sebuah lahan yang sangat subur untuk menyemaikan benih-benih pesan dakwah melaui musik. 
Untuk mendengarkan ceramah atau khotbah itu hanyalah orang-orang tertentu yang bisa 
mendengarkannya, tetapi melalui musik pesan-pesan dakwah akan didengar oleh semua orang 
tidak memandang usia, suku bangsa, maupun agama. 

 
Pedoman Umum Nyanyian dan Musik Islami 

Setelah menerangkan berbagai hukum di atas, penulis ingin membuat suatu pedoman 
umum tentang nyanyian dan musik yang Islami, dalam bentuk yang lebih rinci dan operasional. 
Pedoman ini disusun atas di prinsip dasar, bahwa nyanyian dan musik Islami wajib bersih dari 
segala unsur kemaksiatan atau kemungkaran, seperti diuraikan di atas. Setidaknya ada 4 (empat) 
komponen pokok yang harus diislamisasikan, hingga tersuguh sebuah nyanyian atau alunan 
musik yang indah (Islami). Empat komponen terebut adalah musisi/penyanyi, instrumen (alat 
musik), sya’ir dalam bait lagu, dan waktu dan tempat. 
1. Musisi/Penyanyi 

a) Bertujuan menghibur dan menggairahkan perbuatan baik dan menghapus kemaksiatan, 
kemungkaran, dan kezhaliman. Misalnya, mengajak jihad fi sabilillah, mengajak mendirikan 
masyarakat Islam. Atau menentang judi, menentang pergaulan bebas, menentang pacaran, 
menentang kezaliman penguasa sekuler. 

b) Tidak ada unsur meniru orang kafir dalam masalah yang bersangkutpaut dengan sifat 
khas kekufurannya, baik dalam penampilan maupun dalam berpakaian. Misalnya, 
mengenakan kalung salib, berpakaian ala pastor atau biksu, dan sejenisnya. 

                                                 
8 Sukayat, Ilmu Dakwah..., h. 9. 
9 Masduki, Menjadi Broadcaster Profesional, (Yogyakarta: LKiS, 2005), Cet. II, h. 142. 
10 Yantos, Analisis Pesan-Pesan Dakwah dalam Syair-syair Lagu Opick, Jurnal Risalah, Vol. XXIV, Edisi 2, 

November 2013, h. 17. 
11 Acep Aripudin, Dakwah Antarbudaya, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 145. 
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c) Tidak menyalahi ketentuan syara’, seperti wanita tampil menampakkan aurat, berpakaian 
ketat dan transparan, bergoyang pinggul, dan sejenisnya. Atau yang laki-laki memakai 
pakaian dan/atau aksesoris wanita, atau sebaliknya, yang wanita memakai pakaian 
dan/atau aksesoris pria. Ini semua haram. 

2. Instrumen/Alat Musik 
Dengan memperhatikan instrumen atau alat musik yang digunakan para shahabat, 

maka di antara yang mendekati kesamaan bentuk dan sifat adalah: 
a) Memberi kemaslahatan bagi pemain ataupun pendengarnya. Salah satu bentuknya seperti 

genderang untuk membangkitkan semangat. 
b) Tidak ada unsur tasyabuh bil-kuffar dengan alat musik atau bunyi instrumen yang biasa 

dijadikan sarana upacara non muslim. 
Dalam hal ini, instrumen yang digunakan sangat relatif tergantung maksud si 

pemakainya. Dan perlu diingat, hukum asal alat musik adalah mubah, kecuali ada dalil yang 
mengharamkannya. 

3. Sya’ir 
Berisi: 

a) Amar ma’ruf  (menuntut keadilan, perdamaian, kebenaran dan sebagainya) dan nahi 
munkar (menghujat kedzaliman, memberantas kemaksiatan, dan sebagainya) 

b) Memuji Allah, Rasul-Nya dan ciptaan-Nya. 
c) Berisi ‘ibrah dan menggugah kesadaran manusia. 
d) Tidak menggunakan ungkapan yang dicela oleh agama. 
e) Hal-hal mubah yang tidak bertentangan dengan aqidah dan syariah Islam. 

Tidak berisi: 
a) Amar munkar (mengajak pacaran, dan sebagainya) dan nahi ma’ruf (mencela jilbab, dan 

sebagainya). 
b) Mencela Allah, Rasul-Nya, al-Qur’an. 
c) Berisi “bius” yang menghilangkan kesadaran manusia sebagai hamba Allah. 
d) Ungkapan yang tercela menurut syara’ (porno, tak tahu malu, dan sebagainya). 
e) Segala hal yang bertentangan dengan aqidah dan syariah Islam. 

4. Waktu Dan Tempat 
a. Waktu mendapatkan kebahagiaan seperti pesta pernikahan, hari raya, kedatangan saudara, 

mendapatkan rezeki, dan sebagainya. 
b. Tidak melalaikan atau menyita waktu beribadah (yang wajib). 
c. Tidak mengganggu orang lain (baik dari segi waktu maupun tempat). 
d. Pria dan wanita wajib ditempatkan terpisah tidak boleh campur baur. 

 
Kelebihan dan Kekurangan Musik Sebagai Media Dakwah 

1. Kelebihan 
a) Musik sebagai media penguat. Mendengarkan musik, belajar memainkan alat musik, 

pengalaman berkreasi dan aktivitas musik dalam kelompok merupakan stimulus yang 
dapat memperkuat dan mendorong perubahan perilaku. Tetapi musik menawarkan musik 
sebagai pilihan untuk suatu perilaku yang diinginkan, di asumsikan akan ditemukan efek 
yang sama.  

b) Musik berfungsi untuk menentramkan pikiran dan beban kemanusiaan dan memperbaiki 
tabiat manusia. Ia merupakan stimulan untuk melihat rahasia ketuhanan.  

c) Terdapat pesan-pesan dakwah di dalam lirik – lirik lagu yang dapat digunakan sebagai 
sarana berdakwah 

d) Efektivitas musik dapat didengar oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. 
e) Lirik lagu menggunakan bahasa yang ringan, simpel, mudah dipahami dan dihafal. 
f) Orang yang mendengarkan musik dapat memperoleh ketenangan batin dan kebahagiaan 

spiritual. 
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g) Terdapat beragam jenis aliran musik disertai dengan lagu-lagu yang bervariasi. Sehingga 
para pendengar dan penikmat musik tidak mengalami kejenuhan. Selain itu terdapat 
beberapa klasifikasi musik dan lagu yang bisa dikategorikan sesuai segi usia, lingkungan, 
dan budaya setempat. 

h) Musik merupakan bahasa hati dan lirik-lirik dalam setiap lagu cenderung sealur dengan 
irama kehidupan. 

2. Kekurangan 
a) Terdapat beberapa pencipta lagu dan manajemen yang berkecimpung di dalamnya 

menciptakan musik untuk segi komersialitas semata. 
b) Lirik-lirik lagu yang Islami (dalam nasyid, qosidah, marawis, dan sebagainya) kurang 

diminati oleh masyarakat pada umumnya. 
c) Banyak pembuat lagu-lagu religi yang menciptakan lagu dan mempublikasikannya sesuai 

dengan pangsa pasar event-event tertentu yang menguntungkan penjualan. Seperti pada 
saat Ramadhan. 

d) Para pendengar musik hanya menganggap musik sebagai hiburan semata. 
e) Penyanyi yang membawakan lagu bermuatan dakwah terkadang belum bisa menjiwai lagu 

yang dinyanyikannya. Karena menganggap hanya untuk menghibur semata. 
f) Lagu yang mengandung muatan pesan dakwah ada juga yang dinyanyikan oleh penyanyi 

yang tidak Islami dari segi penampilan dan action yang mengandung unsur pornoaksi. 
g) Lirik-lirik lagu yang senonoh terkadang dimainkan dengan syair dan alat musik khas Islam 

(marawis, rebana, dan sebagainya). 
h) Para penonton konser musik terkadang belum bisa memaknai lagu dan musik yang 

dibawakan di atas panggung. Sehingga konser musik  
i) Terdapat kontroversi tentang pengharaman musik. 

 
Unsur-Unsur Dakwah Melalui Syair Lagu 

1. Da’i 
Da’i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan maupun perbuatan 

yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi/lembaga.12  
2. Mad’u 

Mad’u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah, atau manusia penerima dakwah, 
baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun 
tidak; atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Kepada manusia yang belum 
beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam; 
sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam dakwah bertujuan meningkatkan 
kualitas iman, Islam dan Ihsan.13  

3. Metode Dakwah 
Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan 

materi dakwah Islam. Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangat penting 
peranannya, karena suatu pesan walaupun baik, tetapi disampaikan lewat metode yang tidak 
benar, maka pesan itu bisa saja ditolak oleh si penerima pesan.14 

4. Media dakwah 
Media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah (ajaran 

Islam) kepada mad’u.15   
 
 

                                                 
12 M. Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), cet. IV, h. 22. 
13 Ibid, h. 23. 
14 Ibid, h. 33. 
15 Ibid, h. 32. 
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5. Pesan dakwah 
Materi atau pesan dakwah adalah pesan-pesan yang berupa ajaran Islam atau segala 

sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran Islam 
yang ada di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Pesan dakwah berisi semua bahan atau 
mata pelajaran yang berisi tentang pelajaran agama yang akan disampaikan oleh da’i kepada 
mad’u dalam suatu aktivitas dakwah agar mencapai tujuan yang telah ditentukan.16  

Jasa-jasa dan sepak terjang dakwah sunan kalijaga terutama terkenal sebagai wali yang 
sangat ahli berdakwah melalui seni, ahli pemerintahan dan menguasai seluk beluk adad dan 
kepercayaan masyarakat jawa.17 Kehebatan sunan kalijaga dalam menggunakan media-media 
dakwah tidak kalah dengan para wali yang lain. Dengan pemahaman yang mendalam tentang 
seni dan kebudayaan Jawa, menggunakan lambang-lambang dan simbol budaya tersebut 
sebagai media dakwah, bukan dibasmi atau dimusnahkan. Contoh yang nyata dalam hal ini 
adalah kreasi ciptaannya, gamelan sekaten dengan wayang kulitnya. Wayang yang telah ada 
sejak zaman raja Air Langga dan lekat di mata masyarakat Hindu digarapnya secara apik 
sebagai media dakwah yang ampuh.18  

Berbeda dengan para wali sebelumnya yang bertitik tolak dari pembentukan pesantren 
atau lembaga pendidikan, Raden Makhdum Ibrahim (Sunan Bonang) lebih melihat realita 
masyarakat sekitar nya yang akrab dengan seni. Maka dengan memeras segala ilmu 
kemampuan dan pengalamannya dipelajarilah kesenian-kesenian rakyat yang ada di situ, 
sehingga ia hafal seluk beluknya. 

Sunan Bonang mulai berkreasi menciptakan alat kesenian untuk mengiringi kesenian-
kesenian rakyat disitu. Alat ini beliau ciptakan sendiri dari alat logam kuningan. Mulai dari 
proses pembakaran dan penempaan logam ini dibentuk bulat dan di bagian tengahnya 
ditonjolkan. Getaran suara sebagai ukuran tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh ukuran 
besar kecilnya tonjolan dan lingkaran benda tersebut yang tersusun dari yang kecil hingga 
besar. Maka ketika alat tersebut dipukul dengan kayu pemukul, terdengarlah getaran nada 
suara yang teratur dan merdu di telinga. Yang lebih menarik alat ini akhirnya dapat mengiringi 
lagu-lagu dan tembang-tembang rakyat itu menjadi enak untuk didengar. Alat yang diciptakan 
tersebut dinamai bonang.19 

 
Sekilas Tentang Medina 

Medina merupakan sebuah grup vokal yang terdiri dari para musisi yang telah menemukan 
sebuah kematangan dalam keimanannya. Mereka adalah Sunu Hermaen mantan vokalis Matta, 
Ray mantan vokalis Nineball, dan Derry Sulaiman mantan gitaris Betrayer salah satu grup band 
underground yang cukup melegenda di komunitasnya. 

Medina sendiri diambil dari nama sebuah Masjid Medina Antapani Bandung, Jawa Barat, 
yang merupakan tempat mereka berkumpul sekitar tahun 2013. Grup musik Medina terbentuk 
karena ada kesamaan minat personilnya pada dimensi spiritual. Mereka pun tidak sulit 
menyatukan pendapat meski berasal dari latar belakang grup musik berbeda. 

Medina dengan single “Dunia Sementara Akhirat Selamanya” merupakan sebuah lagu yang 
dibalut dengan nuansa religi yang sangat kental dipadukan dengan kolaborasi vokal ketiganya 
yaitu vokal Sunu dan Ray dipadukan dengan suara vokal teatrikal dari Derry Sulaiman. Sebuah 
single yang sangat inspiratif, yang mungkin juga menggambarkan kehidupan para personil 
Medina yang telah berubah, yang berusaha menyeimbangkan kehidupannya yang dahulu timpang. 
Single “Dunia Sementara Akhirat Selamanya” ini telah dibalut menjadi salah satu theme song 

                                                 
16 Sukayat, Ilmu Dakwah..., h.25-26. 
17 Isep Zainal Arifin, Bimbingan Penyuluhan Islam; Pengembangan Dakwah Melalui Psikoterapi Islam, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2009), h. 216. 
18 Ibid, h. 217. 
19 Arifin, Bimbingan Penyuluhan Islam…, h. 208. 
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sinetron di Indonesia yang berjudul “Mak Ijah Naik Haji”, yang membuktikan bahwa single ini 
memiliki kekuatan pesan kehidupan yang sangat baik.20 

 
Lirik Lagu Dunia Sementara Akhirat Selamanya 

Lirik "Dunia Sementara Akhirat Selamanya" dari Medina ini dipublikasikan pada tanggal 
11 Juni 2014. Adapun lirik lagunya adalah sebagai berikut: 

 
wahai manusia jangan engkau tertipu daya 
oleh dunia yang fana sebagai tempat pujian bagi kita 
dunia sementara akhirat selama-lamanya 
 
orang kaya mati, orang miskin mati 
raja-raja mati, rakyat biasa mati 
semua pergi menghadap Ilahi 
dunia yang dicari tak ada yang berarti 
 
"Perkara yang paling terpenting itu ialah perkara iman 
iman ini lebih penting daripada duit, 
lebih penting daripada rumah, kendaraan dan sebagainya 
seseorang mati gak punya duit Allah gak marah. 
mati gak punya rumah Allah gak marah. 
tapi kalau mati gak punya iman gimana? masalah 
harga iman itu sebesar dzarrah 
itu Allah hargai dengan surga 10 kali dunia besarnya 
sahabat bertanya kepada Rasulullah 
bagaimanakah cara memperbaharui iman ya Rasulullah? 
sahabat itu bertanya seperti itu 
maka Rasulullah katakan, dengan perbanyakkan mengucap Laa ilaaha illallaah" 
 
wahai manusia jangan engkau tertipu daya 
oleh dunia yang fana sebagai tempat pujian bagi kita 
dunia sementara akhirat selama-lamanya 
 
orang kaya mati, orang miskin mati 
raja-raja mati, rakyat biasa mati 
orang kaya mati, orang miskin mati 
raja-raja mati, rakyat biasa mati 
 
orang kaya mati, orang miskin mati 
raja-raja mati, rakyat biasa mati 
orang kaya mati, orang miskin mati 
raja-raja mati, rakyat biasa mati 
 
orang kaya mati, orang miskin mati 
raja-raja mati, rakyat biasa mati 
semua pergi menghadap Ilahi 

                                                 
20http://kayuagungradio.com/medina-hadirkan-single-dunia-sementara-akhirat-selamanya, diakses pada 23 

September 2016. 

https://liriklaguindonesia.net/m/medina
http://kayuagungradio.com/medina-hadirkan-single-dunia-sementara-akhirat-selamanya
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dunia yang dicari tak ada yang berarti 
dunia yang dicari takkan dibawa mati.21 

 
Pesan Dakwah dalam Lirik Lagu “Dunia Sementara Akhirat Selamanya” Dari Medina, 
Karya Derry Sulaiman 

Pesan merupakan hasil pengolahan manusia terhadap data, fakta, dan peristiwa yang terjadi 
di alam semesta ini, dan atas kehendak manusia itu sendiri disampaikannya kepada orang lain, 
dengan tujuan untuk memberitahu, menyampaikan informasi, mendidik, yang pada prinsipnya 
orang lain itu berubah sikap, sifat, pendapat, dan perilakunya sesuai dengan kehendak pengirim 
pesan.22 

Pesan merupakan salah satu unsur yang paling utama dalam dakwah. Tanpa ada pesan, 
kegiatan dakwah tidaklah berarti apa-apa. Pesan memiliki kekuatan yang luar biasa. Seseorang 
bisa menangis, tertawa, marah dan bahkan bisa melakukan tindakan yang diluar kesadaran 
manusia itu sendiri akibat dari sebuah pesan yang disampaikan oleh seseorang. 

Pesan dakwah adalah apa yang disampaikan di dalam proses kegiatan dakwah. Pesan 
dakwah menggambarkan sejumlah kata atau imajinasi tentang dakwah yang diekspresikan dalam 
bentuk kata-kata. Pada konteks ini pesan dakwah mengandung dua aspek yaitu isi pesan (the 
content of the messeage) dan lambang (symbol). Isi pesan adalah pikiran, sedangkan lambangnya adalah 
kata-kata atau bahasa. Tanpa bahasa, pikiran sebagai isi pesan tidak mungkin di dakwahkan. Oleh 
karena itu, bahasa melekat pada pikiran sehingga bahasa tidak mungkin dilepaskan dari pikiran. 
Tegasnya, orang berfikir dengan bahasa.23 

Pesan dakwah adalah isi pesan yang disampaikan da’I kepada mad’u. pada dasarnya pesan 
dakwah itu adalah ajaran Islam itu sendiri. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi: 
1. Pesan akidah, meliputi iman kepada Allah SWT. Iman kepada Malaikat-Nya, iman kepada 

kitab-kitab-Nya, iman kepada rasul-Nya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadha-
qadhar. 

2. Pesan syariah meliputi ibadah thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji. 
3. Pesan akhlak meliputi akhlak terhadap Allah SWT, akhlak terhadap makhluk yang meliputi; 

akhlak terhadap manusia, diri sendiri, tetangga, masyarakat lainnya, akhlak terhadap bukan 
manusia, flora, fauna, dan sebagainya.24 

4. Pesan Mu’amalah meliputi aspek kehidupan sosial, yaitu kegiatan melakukan amal baik dalam 
bidang kemasyarakatan.25 

Untuk membedakan pesan dakwah dengan pesan yang lainnya, seperti pesan dalam 
komunikasi, maka perlu dikenali karakteristik pesan dakwah. Karakteristik pesan dakwah yang 
dimaksud tidak dibedakan secara spesifik antara karakteristik dakwah yang bersifat verbal 
maupun non-verbal. 

Adapun karakteristik pesan dakwah adalah: 
1. Mengandung unsur kebenaran 
2. Membawa pesan perdamaian 
3. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal 
4. Memberikan kemudahan bagi penerima pesan 
5. Mengapresiasi adanya perbedaan.26 

                                                 
21 https://liriklaguindonesia.net/medina-dunia-sementara-akhirat-selamanya.htm, diakses pada 23 September 

2016. 
22 Kustadi Suhandang, Strategi Dakwah: Penerapan Strategi Komunikasi dalam Dakwah, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2014), h. 20. 
23 Abdul Basit, Filsafat Dakwah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2103), h. 140. 
24 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah…, h. 20. 
25 M. Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), cet. IV, h. 28. 
26 Abdul Basit, Filsafat Dakwah…, h. 142-146. 

https://liriklaguindonesia.net/medina-dunia-sementara-akhirat-selamanya.htm
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Pesan yang bernilai dakwah, yaitu pesan yang mengajak kepada pendengarnya untuk selalu 
mendekatkan diri kepada sang pencipta. Pada lagu “Dunia Sementara Akhirat Selamanya” pesan 
dakwah menjadi pesan yang paling dominan dari pada pesan yang bersifat hiburan. Penulis lirik 
lagu tersebut mengajak pendengar untuk selalu mengingat pada kematian, tidak ada yang kekal di 
dunia ini dan selalu mengintrospeksi diri. Dengan cara ini para pendengar akan langsung 
menerima pesan-pesan yang disampaikan tanpa mencegah apa yang mereka sukai. Justru dengan 
cara seperti ini mereka akan terasa lebih menikmati lagu tersebut. 

Kebanyakan orang-orang yang mau mendengarkan ceramah dan ajaran Islam, misalnya di 
masjid, majelis taklim, atau acara-acara khusus, adalah orang-orang yang memang sudah memiliki 
kecenderungan kuat terhadap nilai-nilai agama. Sedangkan sebaliknya, orang-orang yang memiliki 
kecenderungan lemah atau bahkan tidak memiliki simpati sama sekali terhadap nilai-nilai agama 
tidak akan pernah sampai terdengar sama sekali oleh mereka. Hal semacam ini dapat dilakukan 
diantaranya melalui lagu religi. Keuntungannya, pesan-pesan Islam akan sampai kepada mereka, 
tanpa mengganggu kegemaran mereka sekaligus mengalihkan dari hal-hal buruk ke hal yang 
positif, yakni dari lagu-lagu yang berbau kekerasan, fantasi, dan bahkan seksualitas teralihkan ke 
lagu-lagu yang bernuansa religi. 

Lagu Medina yang berjudul “Dunia Sementara Akhirat Selamanya” bukan hanya 
dikhususkan untuk umat muslim saja, melainkan untuk seluruh umat manusia. Lagu yang dibuat 
ini bersifat universal, tidak memandang status sosial, pendidikan, usia, bahkan agama. Lagu ini 
berusaha mengingatkan kepada setiap manusia bahwa dalam kehidupan jangan terlalu buta 
materi (harta, tahta, dan wanita) dunia, yang sesungguhnya itu semua sifatnya sementara, dalam 
kehidupan harus seimbang antara dunia dan akhirat, karena dunia itu sementara akhiratlah 
selamanya. Dalam kehidupan mau raja, orang biasa, orang kaya, orang miskin pada akhirnya 
semua akan meninggalkan dunia dan menghadap Allah SWT untuk mempertanggungjawabkan 
semua perbuatannya di dunia. 

Pesan dakwah yang disampaikan dalam lagu yang berjudul “Dunia Sementara Akhirat 
Selamanya” banyak mengandung muatan akidah.  “Wahai manusia jangan engkau tertipu daya”. Pada 
bait ini menerangkan bahwa adanya sebuah ajakan kepada seluruh umat manusia, tidak 
memandang suku bangsa dan tidak memandang agama, agar tidak tertipu daya oleh suatu 
kenikmatan yang melalaikan dan membutakan mata setiap orang untuk melihat kebenaran. “Oleh 
dunia yang fana sebagai tempat pujian bagi kita”. Bagi orang-orang yang men-Tuhankan kenikmatan 
dunia, menjadikan dunia segalanya, seakan-akan dunia adalah miliknya, dan selalu 
membanggakan diri di dunia, padahal semua itu hanyalah memfanakan manusia itu sendiri. 
“Dunia sementara akhirat selama-lamanya”. Tidak ada yang kekal di dunia ini, semua itu hanyalah 
sebuah titipan dari Allah SWT yang sifatnya sementara, dan akhiratlah yang kekal, tempat 
berkumpulnya seluruh makhluk hidup dari bumi diciptakan hingga akhir zaman. 

“Orang kaya mati, orang miskin mati”. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakannya 
yang dinamakan mati. Cepat atau lambat mati itu akan datang menghampiri setiap makhluk 
hidup yang bernyawa. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Kematian tidak bisa untuk dihindari, 
tidak memandang usia dan tempat, dimana saja pun bisa mati, jika Allah SWT sudah 
menghendaki. Nyawa tidak bisa dibeli dengan uang atau harta, walaupun harta yang dimiliki 
sebanyak isi bumi, tidak akan bisa menukarnya dengan nyawa. Mati datang menjemput tidak 
memandang ia kaya atau miskin, jika waktunya sudah tiba maka tidak ada tempat untuk 
melarikan diri. “Raja-raja mati, rakyat biasa mati”. Mati datang menjemput juga tidak memandang 
status sosial maupun kekuasaan, semuanya sama tetap akan merasakan apa yang dinamakan mati. 
Seoarang presiden, perdana menteri, profesor, doktor, sarjana, bahkan sampai rakyat jelata, 
semua pasti akan mati. Dari hewan terbesar hingga terkecil, dari tumbuh-tumbuhan tertinggi 
hingga terendah, semua itu akan mati, tidak ada yang terkecuali. 

“Semua pergi menghadap Ilahi”. Semua yang telah mengalami yang dinamakan mati memiliki 
sebuah tujuan yang sama. Tujuan akhirnya dari sebuah proses kematian adalah 
mempertanggungjawabkan segala perbuatan di dunia, dan kemudian disucikan untuk berjumpa 
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dengan Yang Maha Suci. “Dunia yang dicari tak ada yang berarti”. Kebanyakan manusia terlalu 
membanggakan kehidupannya di dunia sehingga mereka lupa dengan tujuan akhir dari kehidupan 
yang dijalaninya. Kebahagiaan dan kenikmatan di dunia yang di dapat itu tidak ada artinya 
dibandingkan dengan kenikmatan yang akan di dapatkan di akhirat kelak. Tapi sayang manusia 
telah dibutakan dengan kenikmatan duniawi, sehingga mereka terlarut dan terus berlarut dalam 
kesesatan. “Dunia yang dicari takkan dibawa mati”. Setiap orang selalu berlomba-lomba untuk 
memperbanyak bekal untuk urusan dunia, hingga melupakan untuk mempersiapkan bekal ke 
akhirat. Padahal semua harta, pangkat dan jabatan, kemewahan, dan kesenangan semua itu tidak 
akan di bawa mati, yang menemaninya hanyalah amal ibadahnya dan kain putih yang menyelimuti 
dirinya di dalam kubur. Tidak ada yang bisa dibanggakan ketika manusia sudah di dalam kubur, 
semua yang di kumpulkan maupun di dapat ketika di dunia tidak akan di bawa bersama-sama 
dengannya ketika memasuki alam kubur. 

Bait berikutnya terdapat penjelasan mengenai iman, seberapa penting iman, karena hanya 
iman yang dibawa mati. "Perkara yang paling terpenting itu ialah perkara iman”. Iman lebih penting 
dari segalanya, karena dengan iman itu menunjukkan identitas seorang muslim.  Iman itu tidak 
dapat di wariskan, tidak dapat juga di jual belikan, iman datang dari sebuah keyakinan dan 
kesadaran. “Iman ini lebih penting daripada duit”. Iman tidak bisa dihargakan dengan uang, biarpun 
dengan harga triliunan rupiah, iman tetap tidak bisa di beli bagi orang yang bertakwa dan 
memiliki keyakinan yang tinggi tentang adanya hari akhir. “Lebih penting daripada rumah, kendaraan 
dan sebagainya”. Iman juga lebih penting dari segalanya, iman tidak bisa di ukur dengan materi, 
iman lebih penting dari harta benda yang sifatnya sesaat, seperti rumah, kendaraan, kebun, 
ternak, dan sebagainya. 

“Seseorang mati gak punya duit Allah gak marah”. Ketika seseorang mati tidak membawa apa-
apa, tidak membawa harta benda, yang dibawa hanyalah iman. Allah tidak akan marah jika 
seseorang mati tidak membawa duit. “Mati gak punya rumah Allah gak marah”. Seorang fakir miskin 
yang tidak mempunyai apa-apa seperti gelandangan, ketika ia mati Allah tidak akan marah dengan 
nya dikarenakan tidak punya rumah. “Tapi kalau mati gak punya iman gimana? Masalah”. Tetapi hal 
yang membuat Allah marah adalah ketika orang tersebut tidak mempunyai iman. Tidak memiliki 
iman ketika kematian menjemput itu merupakan sebuah masalah yang sangat besar. Bagaimana 
jadinya ketika seseorang di akhirat tidak memiliki iman apa yang harus dipertanggungjawabkan. 

“Harga iman itu sebesar dzarrah, itu Allah hargai dengan surga 10 kali dunia besarnya”. Balasan 
kepada orang-orang yang beriman itu sangatlah besar, harga iman sebesar dzarah saja Allah 
hargai dengan surga 10 kali dunia besarnya, subhanallah, begitu besar ganjaran yang Allah siapkan 
kepada siapa saja orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadis 
disebutkan bahwa: “Sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimanakah cara memperbaharui iman ya 
Rasulullah? sahabat itu bertanya seperti itu maka Rasulullah katakan, dengan perbanyakkan mengucap Laa 
ilaaha illallaah".  Hadis ini menjelaskan bahwa telah datang seseorang kepada Rasulullah SAW dan 
bertanya kepada beliau tentang bagaimana memperbaharui keimanan yang telah memudar, 
bagaimana cara mengembalikan keimanan yang hampir hilang. Lalu Rasulullah SAW menjawab, 
untuk memperbaharui keimanan yaitu dengan memperbanyak mengucap kata Laa ilaaha illallah 
dimanapun dan kapanpun selalu basahilah lidah dengan kalimat Laa ilaaha illallah.   

Kesimpulan  

Dakwah adalah suatu kegiatan ajakan, baik dalam bentuk tulisan, tingkah laku, dan 
sebagainya, yang dilakukan secara sadar serta berencana dalam usaha memengaruhi orang lain, 
baik secara individual maupun kelompok. Berdakwah melalui media musik merupakan cara yang 
sangat efektif mengingat setiap orang tidak lepas dari yang dinamakan musik. Pesan dakwah yang 
di sampaikan berupa pesan akhlak, aqidah, mu’amalah, dan syariah. Pesan yang bernilai dakwah, 
yaitu pesan yang mengajak kepada pendengarnya untuk selalu mendekatkan diri kepada sang 
pencipta Adapun karakteristik pesan dakwah harus mengandung unsur kebenaran, membawa 
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pesan perdamaian, tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal, memberikan kemudahan bagi 
penerima pesan, dan mengapresiasi adanya perbedaan. 
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