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MOTTO 
 

******* 
 

''Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya dan dia mengajarnya, Hai 
anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah SWT. Sesungguhnya syirik itu 

adalah kezaliman yang besar''1 
 

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 QS. Lukman: 13. 
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ABSTRAK 

MAHRUSYADI, Pendidikan Tauhid Dalam Syair Lagu  Karya Rhoma 
Irama. Skripsi. Yogyakarta: jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN 
Sunan Kalijaga, 2009. 

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa tujuan pendidikan Islam yaitu 
untuk membina manusia agar menjadi makhluk sempurna yang sesuai dengan ajaran 
dan syariat Allah SWT. Namun realitasnya di masyarakat masih terjadi upaya 
penyimpangan dan penistaan ajaran agama dengan cara menuhankan sesuatu selain 
Allah SWT. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 
konsep pendidikan tauhid yang terkandung dalam syair lagu karya Rhoma Irama. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep pendidikan 
tauhid menurut Rhoma Irama sebagaimana terkandung dalam syair lagunya, serta 
formulasinya dalam pendidikan Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan dalam pengembangan pendidikan Islam yang berlandaskan 
nilai-nilai tauhid.  

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yaitu kajian literatur melalui 
riset kepustakaan dengan menggunakan data kualitatif. Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan pragmatis dan filosofis. Pendekatan ini 
memandang bahwa teks sastra dalam hal ini syair lagu mempunyai makna dan tujuan 
yang ingin disampaikan penulisnya, oleh karena itu memerlukan pemahaman yang 
mendalam agar dapat mencapai tujuan filosofisnya. Adapun teknik pengumpulan 
datanya melalui metode dokumentasi baik terhadap data primer maupun data 
sekunder. Data yang sudah terkumpul tersebut dilakukan analisis mendalam sehingga 
dapat ditarik makna dan kesimpulan yang diinginkan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dari lagu yang dijadikan objek 
penelitian dapat ditafsirkan bahwa dalam lagu tersebut terdapat konsep pendidikan 
tauhid. 2) Konsep pendidikan tauhid dalam syair lagu karya Rhoma Irama adalah 
bahwa Rhoma Irama melalui lagu-lagunya mengajak dan mendidik masyarakat untuk 
menauhidkan Allah dalam hal:  meyakini bahwa Allah Ta’ala adalah Tuhan, Raja, 
Pencipta semua makhluk dan memelihara semua ciptaan-Nya tersebut; meyakini dan 
menauhidkan Allah dengan memusatkan semua penyembahan kepada-Nya yaitu 
melalui jalan beribadah yang hanya ditujukan kepada-Nya; menauhidkan Allah 
dengan mengetahui nama dan sifat Allah, sehingga manusia bisa mendekatkan serta 
mengenal Allah dan hanya berharap kepada Allah. 3) Implementasi konsep 
pendidikan tauhid dalam syair lagu karya Rhoma Irama dalam pendidikan Islam 
yaitu bahwa konsep tauhid harus diformulasikan sebagai landasan yang paling inti. 
Sebagaimana ajaran Allah yang disampaikan melalui rasul-rasul-Nya yaitu untuk 
menegaskan tauhid kepada Allah SWT semata. Apapun paradigma pendidikan yang 
dipakai, lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk melaksanakan sistem 
pendidikan yang benar-benar bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 
didiknya untuk beriman dan menauhidkan Allah semata. Materi yang dipelajari 
peserta didik berorientasi pada hakikat penciptaan manusia yaitu sebagai hamba 
Allah dan sekaligus khalifah-Nya di muka bumi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan peradaban suatu bangsa mengidealkan manusia sebagai 

pelakunya agar menggunakan akal dan pikiran untuk menciptakan inovasi-

inovasi kebudayaan. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri 

dari beberapa suku sudah barang tentu mempunyai kemajemukan budaya 

seperti bahasa, pakaian, makanan dan juga lagu daerah. Dalam beberapa 

daerah lagu digunakan dalam berbagai keperluan masyarakat seperti ritual 

keagamaan, upacara adat, tarian dan lain sebagainya dikarenakan di dalam 

lagu tersebut terdapat syair-syair yang dianggap mempunyai kekuatan tertentu 

(magis/ supranatural).  

Seiring perkembangan jaman, lagu telah berubah menjadi bentuk 

kesenian dan bahkan budaya yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, 

sehingga lagu tidak hanya digunakan pada acara-acara terbatas atau ritual-

ritual tertentu, tetapi lagu telah menjadi salah satu bentuk entertaint (hiburan) 

yang sangat diperhitungkan masyarakat. Hal ini dikarenakan inovasi manusia 

dalam mengembangkan kesenian lagu yang kemudian digabung dengan alat 

musik atau kemudian disebut seni musik. 

Seni musik merupakan nada suara atau bunyi yang disusun sedemikian 

rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan yang menggunakan 

alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi.1 Musik merupakan perilaku 

                                                
1 Agapitus Purwanto dkk, Seni Musik, (Yogyakarta: Galaxy Puspa Mega, 1998), hal. 1. 
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sosial yang kompleks dan universal yang ada dalam setiap masyarakat.2 Seni  

musik telah mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat sesuai dengan 

kesenangan dan kecenderungannya terhadap aliran atau jenis musik tertentu. 

Semisal rock, pop, dangdut, R&B, Jazz, Regge, keroncong dan lain 

sebagainya. Di tangan para musisi, musik mampu diramu menjadi sebuah 

media komunikasi yang cukup efektif, sehingga sangat mungkin jika musik 

mampu menyampaikan sebuah gagasan atau ide yang dimaksud kreatornya. 

Di tengah menjamurnya perkembangan seni musik baik yang beraliran 

keras atau sendu, baik yang beraliran barat ataupun timur, baik yang 

tradisional maupun modern, telah turut lahir pula kemajuan seni musik yang 

sifatnya religius. Seni musik religius ini bisa dilihat pada syair atau lirik 

lagunya. Secara umum, di sinilah letak perbedaan antara lagu religi dengan 

lagu lainnya, bahwa lagu religi mempunyai kandungan syair atau nasihat yang 

didasarkan pada sebuah ajaran agama. Selain sebagai media hiburan, musik 

religi telah menawarkan pesona lain dengan lantunan nada-nada surgawi yang 

mampu mengantarkan penikmatnya pada imajinasi spiritual, masyarakat dapat 

mengambil hikmah dan pelajaran yang tertuang di dalamnya.  

Aspek syair sebagai identitas musik religius merupakan inti dan dasar 

dari penelitian musik. Hal tersebut dikarenakan semua jenis dan aliran musik 

dapat dirambah oleh syair bernuansa religi. Seperti Opick yang memopulerkan 

musik pop religius, Hadad Alwi dan Sulis memopulerkan orkestra religius, 

begitu pun  juga Ungu memopulerkan band religius.  

                                                
2 Djohan, Psikologi Musik, (Yogyakarta: Buku Baik, 2003), hal. 27 
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Rhoma Irama adalah fenomena. Rhoma Irama legenda. Rhoma Irama 

telah menjadi ikon musik dangdut yang konon merupakan budaya asli 

Indonesia.3 Bersama Soneta Group Rhoma Irama sukses merombak citra 

musik dangdut (orkes melayu) yang tadinya dianggap musik pinggiran 

menjadi musik yang layak bersaing dengan jenis-jenis musik lainnya.4 

Keseluruhan aspek pertunjukan orkes melayu dirombaknya, mulai dari 

penggunaan instrumen akustik yang digantinya dengan alat musik elektronik 

modern, pengeras suara TOA 100 Watt yang diganti dengan sound system 

stereo berkapasitas 100.000 Watt, pencahayaan dengan petromaks atau lampu 

pompa digantinya dengan lighting system dengan puluhan ribu Watt, begitu 

juga dengan koreografi serta penampilan yang lebih enerjik dan dinamis di 

atas panggung. Kesuksesannya bersama Soneta untuk merevolusi orkes 

melayu menjadi dangdut itulah yang menyebabkan seorang sosiolog Jepang, 

Mr. Tanaka, menyatakan Rhoma sebagai “Founder of Dangdut”.  

Nama dangdut sendiri yang tadinya merupakan cemoohan atas musik 

orkes melayu berdasarkan suara gendangnya, justru diorbitkan Rhoma Irama 

pada tahun 1974 dengan menjadikannya sebagai sebuah lagu: Dangdut (yang 

kini lebih populer dengan nama Terajana). Rhoma juga semakin 

mengukuhkan predikat dangdut sebagai musik yang bisa diterima semua 

kalangan lewat lagunya “Viva Dangdut” yang dia ciptakan tahun 1990.  

                                                
3 Musik dangdut merupakan beberapa akulturasi budaya musik dari timur tengah, India 

dan juga budaya Melayu. Hal ini bisa dilihat dari ciri khas cengkok dangdut yang bisa juga 
didapati pada lagu-lagu India dan timur tengah.  

4 Pesaing ketat waktu itu yaitu musik Rock yang sangat digandrungi masyarakat terutama 
kaum muda. Hal tersebut dibuktikan dengan pementasan bareng di Istora Senayan, Rhoma Irama 
sebagai ikon musik dangdut dengan grup Godbles yang merupakan ikon musik rock. Hal tersebut 
dapat medamaikan perseteruan yang terjadi antara musik dangdut dan musik rock.  
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Sukses mengangkat derajat musik dangdut, Rhoma Irama dan Soneta 

grupnya melanjutkan perjuangan memasuki bidang dakwah dan syiar Islam. 

Dengan konsep “Sound of Moslem”, lirik-lirik lagu Soneta senantiasa diisi 

pesan moral yang sarat nilai-nilai Islami. Rhoma percaya bahwa musik 

bukanlah sekedar sarana untuk hura-hura belaka, namun merupakan sebuah 

pertanggungjawaban kepada Tuhan dan manusia, dengan kekuatan untuk 

mengubah karakter seseorang bahkan karakter sebuah bangsa. 

Konsep dakwah dan syiar Islam melalui musik dangdut merupakan 

terobosan pertama yang dilakukan seorang penyanyi dangdut. Rhoma Irama 

berhasil dan sukses dengan konsep tersebut yang dibuktikan dalam lirik-lirik 

lagunya mampu memberikan sentuhan-sentuhan lembut yang bernuansa 

siraman rohani, sehingga dalam waktu singkat ia telah hadir di hati penikmat 

musik Indonesia, terutama umat Muslim. Kehadiran Rhoma Irama dalam 

belantika musik Indonesia memberikan warna baru sekaligus corak kemajuan 

musik Indonesia sendiri. Dengan basis aliran dangdutnya, musik yang 

dikemas oleh Rhoma Irama telah menggeser paradigma musik dangdut yang 

identik hanya berbicara persoalan percintaan dan kaum remaja menjadi musik 

dangdut yang juga membicarakan persoalan agama, seperti konsep iman, 

taubat, bersyukur dan sebagainya. Sebagaimana syair yang terdapat dalam 

lagu yang berjudul “Takwa” berikut ini: 

Takwa 
 
Yang miskin jangan bersedih 
Dan jangan sesali diri 
Yang kaya janganlah bangga 
Jangan membusungkan dada 
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Derajat manusia di sisi Tuhannya 
Bukan karena hartanya 
Derajat manusia di sisi Tuhannya 
Hanya karena takwanya 
 
Dari itu bertakwalah 
Dalam hidup yang tak punya 
Dari itu bertakwalah 
Dalam hidup yang berharta 
 
Firman Tuhan di dalam kitab suci-Nya Al Quran 
Miskin dan kaya itu sama 
Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian 
Bagi orang-orang beriman 
 
Mampukah si miskin menjalani penderitaan 
Berimankah dia di dalam kekurangan 
Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya 
Berimankah dia di dalam kelebihan 
 

Bila dicermati lagu tersebut mempunyai nasihat pokok bagi umat 

Islam, karena memang lagu tersebut berdasar pada Al Quran dan Hadis. 

Konsep yang terkandung tidak terlepas dari pembahasan mengenai ajaran 

Islam, seperti Iman, takwa, syukur dan sabar. Nasihat yang disampaikan 

melalui lagu dapat menjadi pendidikan alternatif, karena di dalam lagu 

memiliki nilai estetika  yang membuat pendengarnya tertarik dan bahkan 

terhipnotis oleh keindahannya. Melalui sebuah lagu, nasihat juga dapat mudah 

diterima karena menawarkan ritmis notasi dan kedalaman makna yang dapat 

membuat hati terbuai dalam alunannya tanpa menjauhkan diri dari nilai 

religiusitas.  

Syair lagu yang di dalamnya terkandung nasihat religius mempunyai 

kaitan erat dengan dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam dalam makna 

universal yaitu usaha untuk mencerdaskan manusia dan mengangkat manusia 
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agar menjadi layaknya manusia (humanisasi). Seorang pendengar lagu dapat 

memiliki nilai baru sebagaimana ia telah melakukan komunikasi dengan lagu 

tersebut. Melalui sebuah bahasa lirik yang diciptakan dapat terjadi proses 

komunikasi pengetahuan antara pencipta lagu dengan pendengarnya, sehingga 

nilai baru dari pesan yang dimaksudkan dalam lagu tersebut dapat diterima 

oleh masyarakat penikmatnya. Bagaimanapun lagu merupakan lirik bahasa 

yang merupakan cara untuk menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang 

lain.5  

Pendidikan dalam arti yang lebih luas merupakan pranata kehidupan 

manusia untuk menemukan hakikat siapa dirinya dan untuk apa dia hidup di 

dunia ini. Melalui pendidikan diharapkan ada kemajuan yang dicapai manusia 

pada kelangsungan kehidupannya agar ia selalu bisa berbuat lebih baik. 

Namun pada teori dan prakteknya pendidikan sering kali terbentur pada 

wilayah-wilayah politik, ekonomi, sosial dan lebih parahnya lagi adalah 

kepentingan birokrasi pemerintah, yaitu dengan adanya kebijakan-kebijakan 

pendidikan yang sebenarnya tidak sesuai dengan hakikat dari pendidikan itu 

sendiri. Oleh karena itu perlu kiranya formulasi pendidikan yang dapat 

menjadi solusi atas ketercarutmarutan situasi sosial belakangan ini.  

Pendidikan Islam sebagi bagian dari sistem pendidikan nasional 

mempunyai tanggung jawab strategis untuk turut menciptakan iklim 

pendidikan yang lebih baik. Yaitu sebuah sistem pendidikan yang benar-benar 

mampu menjadi solusi bagi segala pernik kehidupan. Dengan demikian 

                                                
5 Onong Uchjana, Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktek, (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2005), hal. 11. 
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diharapkan pendidikan Islam mampu menjadi jalan bagi pencarian umat 

menuju kepribadian yang sempurna.  

Dalam kondisi inilah, kemudian banyak kalangan gerakan dan 

intelektual Islam yang mencoba membangun kembali semangat yang pernah 

hilang. Semangat dan cita-cita yang secara kaffah untuk menjadi rahmat bagi 

seluruh alam. Semangat ini coba digali lagi dari kekuatan tauhid. Doktrin 

tauhid yang menjadi ruh kekuatan Islam tidak pernah hilang dari perjalanan 

sejarah, walaupun aktualisasinya dalam dimensi kehidupan tidak selalu 

menjadi kenyataan. Dengan kata lain, kepercayaan kepada ke-Esa-an Allah 

belum tentu terkait dengan prilaku umat dalam kiprah kesejarahannya. 

Padahal, sejarah membuktikan bahwa tauhid menjadi senjata yang hebat 

dalam menancapkan pilar-pilar kesejarahan Islam. 

Pentingnya pendidikan tauhid ini sebagaimana terdapat dalam 

pengajaran Nabi Lukman kepada anaknya berikut ini:    

''Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya dan dia 

mengajarnya, 'Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah SWT. 

Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar'.''6 

Pengajaran Lukman kepada anaknya yang diungkapkan Allah SWT 

pada ayat tersebut, merupakan bagian dari kegiatan Lukman dalam mendidik 

anaknya untuk bertauhid (mengesakan Allah SWT). Ternyata Lukman 

memilih tauhid sebagai materi pendidikan yang mendasar. Ayat tersebut juga 

mengimbau setiap manusia untuk meneladani cara Lukman dalam mendidik 

                                                
6 QS. Lukman: 13. 



 8 

anaknya. Manusia harus mengedepankan pendidikan tauhid kepada generasi 

penerus yang bakal menjadi ahli warisnya. 

Pentingnya pendidikan tauhid ini seharusnya menjadi pertimbangan 

untuk didahulukan daripada pendidikan disiplin ilmu yang lain. Selain itu 

pendidikan tauhid juga harus menjadi dasar pendidikan ilmu pasti, ilmu sosial 

dan politik, sains dan teknologi, ilmu ekonomi, biologi, olahraga, dan 

sebagainya.. Sehingga segala jenis pendidikan yang dipraktekkan manusia 

tersebut mempunyai tujuan luhur yang sifatnya tidak hanya duniawi namun 

juga ukhrawi.  

Pendidikan tauhid menyentuh segala aspek kehidupan manusia, baik 

itu pada aspek kognisinya, afeksinya dan juga psikomotoriknya. Pendidikan 

tauhid sebagai landasan bagi pendidikan Islam juga mempunyai tujuan yang 

lebih luas yaitu bahwa pendidikan Islam harus mencakup segala kebutuhan 

hidup manusia yang tentunya didasari nilai-nilai setauhidan. Sehingga 

pendidikan Islam dituntut untuk melahirkan insan-insan yang senantiasa 

berbuat dan bersikap dalam kebaikan pada dirinya, pada tuhannya, pada 

sesama makhluk dan pada lingkungan sebagai wujud konkret sebagi insan 

yang beriman.7 

Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti syair lagu Rhoma 

Irama. Sebagai ikon musik dangdut religius, lagu-lagunya perlu mendapat 

perhatian, karena bagaimanapun syair lagu merupakan hasil rekaan dan 

ciptaan manusia, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam untuk 

                                                
7 Muslih Usa dan Aden Wijdan SZ, Peradaban Islam dalam Peradaban Industrial, 

(Yogyakarta: Aditya Media, 1987), hal. 14. 
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mengetahui makna yang terkandung, termasuk kandungan konsep pendidikan 

tauhid yang merupakan inti dari ajaran Islam. Dengan penelitian ini 

diharapkan dapat menemukan formulasi baru arah pendidikan tauhid yang 

dapat berguna bagi pengembangan pendidikan umum dan pendidikan Islam 

khususnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil pokok-pokok 

rumusan masalahnya sebagai   berikut: 

1. Bagaimana penafsiran syair lagu karya Rhoma Irama? 

2. Bagaimanakah konsep pendidikan tauhid yang terkandung dalam syair 

lagu karya Rhoma Irama?  

3. Bagaimanakah  implementasi konsep pendidikan tauhid tersebut dalam 

pendidikan Islam? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian     

1. Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Mengetahui konsep pendidikan tauhid yang terkandung dalam syair 

lagu karya Rhoma Irama. 

b. Mengetahui implementasi konsep pendidikan tauhid dalam syair lagu 

karya Rhoma Irama dalam pendidikan Islam. 

2. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu: 
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a. Sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan konsep pendidikan 

tauhid 

b. Turut memperkaya wacana pemikiran dan pengetahuan yang berkaitan 

dengan pendidikan demi kemajuan pendidikan pada umumnya dan 

pendidikan Islam pada khususnya. 

c. Sebagai kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan referensi dalam upaya 

pengembangan pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islam pada 

khususnya. 

 

D. Kajian Pustaka 

Dari penelitian yang dilakukan penulis, belum ada penelitian yang 

secara spesifik mengangkat tema yang akan dilakukan penelitian ini. Adapun 

beberapa penelitian yang membahas tentang tauhid ditemukan sebagi berikut: 

Skripsi Zakiyatus Syarifah mahasiswa jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007, 

membahas tentang Nilai-nilai tauhid dalam Al-Quran dan relevansinya dengan 

pendidikan Islam. Penelitian ini meneliti kandungan nilai tauhid yang 

didasarkan pada surat Al-Fatihah, surat Al- Ikhlas, dan surat Al-Alaq.  

Skripsi Ahmad Munib Junaidi mahasiswa jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003, yang 

membahas Nilai Pendidikan Tauhid dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari. 

Skripsi ini belum begitu luas dalam pembahasannya. 
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Skripsi Sucipto mahasiswa jurusan Kependidikan Islam Fakultas 

Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005 yang membahas konsep 

pendidikan tauhid dalam keluarga. Skripsi ini membahas bagaimana 

implementasi pendidikan tauhid dalam keluarga. Hasilnya menyebutkan 

bahwa pendidikan tauhid dalam keluarga hendaknya diterapkan sejak anak 

usia dini, karena pendidikan tauhid merupakan dasar dari pendidikan-

pendidikan lainnya.  Dengan demikian orang tua wajib menanamkannya dari 

awal sebelum anak itu dididik dengan berbagai pengetahuan  lainnya.  

Skripsi Taufikurrohman mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007 yang 

mengangkat tema pendidikan tauhid bagi anak dalam keluarga. Penelitian ini 

mengambil objek pada keluarga Brimob di asrama brimobda Gandawulung 

Yogyakarta. Hasil skripsi ini menyebutkan pola pendidikan tauhid dalam 

keluarga Brimob yang dikenal orang sebagai figur keras dan disiplin. Keluarga 

Brimob yang keras dan disiplin dapat menerapkan pendidikan tauhid bagi 

anaknya semenjak anak masih usia dini dengan pola disiplin tersebut. Namun 

keluarga Brimob tersebut tidak mengajarkan pendidikan tauhid secara keras 

kepada keluarga layaknya sistem kepolisian. Namun justru tetap 

mengedepankan pendekatan hangat terhadap keluarganya, agar pendidikan 

tauhid tersebut dapat diterima anak dengan baik.  

Skripsi Siti Masitoh mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007 yang 

mengangkat Nilai-nilai ketauhidan dalam Album Laskar Cinta grup musik 
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Dewa dan relevansinya dengan Pendidikan Islam. Hasil dari skripsi ini  

diantara adalah tentang konsep  manifestasi penghambaan kepada Tuhan 

dengan jalan mendamaikan kehidupan umat manusia. Namun penelitian ini 

pembahasannya masih terlalu sempit karena objek yang diambil hanya satu 

buah judul lagu.  

Dari beberapa penelitian yang telah penulis kaji di atas, maka 

penelitian tentang pendidikan tauhid dalam syair lagu karya Rhoma Irama 

belum pernah ada yang membahasnya. Penelitian-penelitian tersebut 

mengambil objek yang berbeda sama sekali dengan penelitian yang penulis 

lakukan, begitu pun juga pembahasaannya. Beberapa dari skripsi tersebut 

membahas implementasi pendidikan tauhid dalam keluarga dan yang lainnya 

sebatas membahas nilai-nilai tauhid secara universal. Sedangkan penelitian 

yang penulis lakukan membahas konsep pendidikan tauhid yang tertuang 

dalam syair lagu yang kemudian hasil dari konsep yang terkandung tersebut 

penulis formulasikan untuk pendidikan Islam di era globalisasi ini. Dengan 

demikian masalah yang diangkat penulis berbeda, sehingga layak untuk 

dibahas dan dilakukan penelitian. 

 

E. Landasan Teori 

1. Tauhid 

a. Pengertian Tauhid 

Tauhid secara harfiah berarti “menyatukan” atau 

“mengesakan”. Sebagai istilah teknis dalam ilmu kalam kata tauhid 
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dimaksudkan sebagai paham ”me-maha-esakan” Tuhan atau secara 

lebih sederhananya dapat dipahami “Ketuhanan yang maha esa atau 

“Monoteisme”8. Secara bahasa tauhid bersal dari kata Wahhada-

yuwahhidu-tauhidan yang berarti keyakinan atas Allah SWT.9 Tauhid 

adalah kata yang mengandung pemahaman atau ajaran bahwa Tuhan 

itu Esa10, tunggal dan tidak dapat dibagi-bagi. Ajaran Islam 

menyerukan agar manusia menauhidkan Allah, dengan tidak 

menyekutukan Allah dengan suatu apapun.  

Menurut istilah tauhid adalah keyakinan tentang satu atau 

esanya Tuhan. Hal ini mencakup segala pikiran  dan teori berikut dalil-

dalilnya yang menjurus pada kesimpulan bahwa tuhan itu satu dan di 

dalamnya menyangkut juga soal-soal kepercayaan dalam agama 

islam.11 Abdul Munir menambahkan bahwa tauhid adalah satu ilmu 

yang memiliki dan membahas soal-soal yang wajib, mustahil, dan jaiz 

bagi Allah dan bagi sekalian utusannya. Juga mengupas dalil-dalil 

yang mungkin yang cocok dengan akal pikiran sebagai alat untuk 

membuktikan adanya zat yang mewujudkan.12 

Tauhid merupakan isi pokok kitab suci, bahkan inti ajaran 

semua nabi dan rasul Allah yang diutus untuk setiap kelompok 

manusia di bumi sampai lahirnya nabi terakhir yaitu Muhammad 

                                                
8 Nurcholis Majid, Islam dan Doktrin Peradaban, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 

1992), hal 72-73. 
9 AW Munawir, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Lengkap, (Yogyakarta: Pustaka 

Prgressif, 1997), hal. 153. 
10 M. Zulkifli, Risalah Tauhid, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1981), hal. 8. 
11 Zainuddin, Ilmu Tauhid Lengkap, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 1. 
12 Thohir Abdul Munir, Ikhtisar Ilmu Tauhid, (Jakarta: Dana, 1995), hal 9. 
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SAW. Dengan demikian tauhid merupakan ajaran tentang konsepsi 

Tuhan dalam Islam. Pendidikan tauhid mendidik manusia untuk 

mengikhlaskan hidup dan kehidupannya hanya untuk Allah semata. 

Tujuan hidup manusia adalah Allah dengan harapan ada keridhoan 

Allah (Mardhotillah).13 

Pada dasarnya tauhid memfokuskan pada kalimat syahadat 

(LaaIllahaIllallah) yang berarti peniadaan dominasi segala sesuatu 

yang membelenggu jiwa manusia untuk menuju pada suatu dominasi 

otoritas Allah SWT. Secara lebih konkret lebih bisa dipahami sebagai 

upaya pembebasan manusia  dari segala sesuatu belenggu 

penghambaan kepada hamba, menuju penghambaan kepada Allah.14 

Memahami dominasi kekuasaan Allah dapat diwujudkan dengan 

mengesakan Allah dan menolak penyekutuan terhadap-Nya yang 

merupakan doktrin terpenting yang mendominasi pemahaman ajaran- 

samawi. Hal itu merupakan inti ajaran ilmu Illahiyah yang dibawa para 

Nabi dan rasul sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab suci yang 

diwahyukan kepada mereka.  

Tauhid dalam istilah lain disebut iman atau aqidah merupakan 

inti dari ajaran Islam. Iman ialah kepercayaan dalam hati meyakini dan 

membenarkan adanya Tuhan dan membenarkan apa yang dibawa oleh 

Muhammad SAW. Di dalam Islam terdapat kepercayaan-kepercayaan 

yang harus diamalkan oleh pemeluknya dengan keyakinan dan 
                                                

13 Nurudin Razak, Dinul Islam, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1991), hal. 42. 
14 Muhaimin, Kawasan dan Wawasan Studi Islam, Editor: Marno, (Jakarta: Kencana, 

2005), hal. 282. 
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kesadaran yang mendorong dirinya untuk berbuat baik dan menjauhi 

larangan Tuhan. Karena iman kepada Allah adalah ajaran Islam yang 

paling asasi yang mendasari seluruh ajaran Islam dan menjadi sumber 

formalitas perilaku manusia. Meyakini dan iman kepada Allah menjadi 

inti dan akhir dari seluruh ajaran Islam.  

b. Pembagian Tauhid 

Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam pembahasan 

mengenai pembagian tauhid, namun dari pendapat-pendapat tersebut 

ada garis besar pembagian tauhid yang lebih disepakati oleh sebagian 

besar ulama, yaitu tauhid Rububiyah, tauhid Uluhiyah dan tauhid 

Asma’ wa sifat.    

Tauhid Rububiyyah adalah mentauhidkan Allah dengan amalan 

dan pernyataan yang tegas bahwa Allah Ta’ala adalah Tuhan, Raja, 

Pencipta semua makhluk. Allahlah yang mengatur dan mengubah 

keadaan mereka, Allahlah yang berkuasa atasmereka. Meyakini 

rububiyah yaitu meyakini kekuasaan Allah dalam mencipta dan 

mengatur alam semesta, misalnya meyakini bumi dan langit serta 

isinya diciptakan oleh Allah, Allahlah yang memberikan rizqi, Allah 

yang mendatangkan hujan, Allah menggerakkan bintang-bintang dan 

lain-lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al An’am ayat 

1: “Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan 

Mengadakan gelap dan terang”. 
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Tauhid Uluhiyah adalah menauhidkan Allah dalam segala 

bentuk peribadatan baik lahir maupun batin. Sebagaimana firman-Nya 

dalam surat Al Fatihah ayat 4: 

 “Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah 

Kami meminta pertolongan”. 

Manifestasi dari tauhid uluhiyah adalah ibadah. Ibadah dapat 

dipahami sebagai semua hal yang dicintai oleh Allah baik berupa 

perkataan maupun perbuatan, segala sesuatu yang telah diperintahkan 

oleh Allah dan Rasul-Nya, segala sesuatu yang dijanjikan balasan 

kebaikan bila melakukannya. Bentuk ibadah antara lain salat, puasa, 

bersedekah dan lain-lain. Maka seorang yang bertauhid uluhiyah 

menyerahkan semua ibadahnya hanya kepada Allah semata, dan tidak 

kepada yang lain ataupun sesuatu yang lain. Sedangkan orang kafir 

jahiliah selain beribadah kepada Allah mereka juga memohon, berdoa, 

beristighotsah kepada selain Allah. Dan inilah yang diperangi 

Rasulullah, ini juga inti dari ajaran para Nabi dan Rasul seluruhnya, 

mendakwahkan tauhid uluhiyyah. Syaikh DR. Shalih Al Fauzan 

berkata: “Dari tiga bagian tauhid ini yang paling ditekankan adalah 

tauhid uluhiyah. Karena ini adalah misi dakwah para rasul, dan alasan 

diturunkannya kitab-kitab suci, dan alasan ditegakkannya jihad di jalan 

Allah. Semua itu adalah agar hanya Allah saja yang disembah, dan 

agar penghambaan kepada selain-Nya ditinggalkan”. 
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Sedangkan Tauhid Nama dan Sifat Allah adalah menauhidkan 

Allah Ta’ala dengan nama dan sifat yang telah Ia tetapkan bagi diri-

Nya dalam Al Quran dan Hadis Rasulullah SAW. Bertauhid nama dan 

sifat Allah ialah dengan cara menetapkan nama dan sifat yang Allah 

tetapkan bagi diri-Nya dan menafikan nama dan sifat yang Allah 

nafikan dari diri-Nya. 

Sebagaimana firman Allah Swt yang artinya: 

“Hanya milik Allah nama-nama yang husna, maka memohonlah 

kepada-Nya dengan menyebut nama-nama-Nya.” 

Dari ketiga pembagian tersebut dapat dipahami bahwa 

pembahasan tauhid tidak hanya terbatas pada wilayah teosentris yang 

melangit dan tidak menyentuh aspek kemanusiaan tetapi tauhid 

mempunyai implikasi universal dalam konteks kehidupan umat 

manusia. Konsep tauhid yang dipaparkan dalam Al Quran bukan 

ditujukan untuk Tuhan sendiri namun untuk manusia dan perilakunya 

sebagai hamba dan sekaligus khalifah di muka bumi. Sebagaimana 

Fazlur Rahman menegaskan bahwa “keesaan Tuhan bukanlah di 

tengah berbagai konsep, akan tetapi merupakan suatu prinsip lengkap 

yang menembus semua dimensi yang mengatur seluruh khazanah 

fundamental keimanan dan aksi manusia.15  

M. Amin Rais  juga memberikan pendapat yang senada dengan 

pernyataan tersebut, yaitu bahwa tauhid adalah pandangan hidup, 

                                                
15 M. Qurais Shihab, Membumikan Al Quran, (Bandung, Mizan, 1992), hal. 249. 
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tauhid bukan hanya mengesakan Allah tetapi juga meyakini kesatuan 

penciptaan (unity of creation), kesatuan kemanusiaan (unity of 

menkind), kesatuan tuntunan hidup (unity of purpose life) yang 

semuanya merupakan derivasi dari kesatuan ketuhanan (unit of 

Godhead). Prinsip tauhid pun tidak mempertentangkan antara dunia 

dan akhirat, antara yang alami dan yang dialami, antara yang imanen 

dan yang transendental, antara jiwa dan raga dan sebagainya. Selain itu 

konsep tauhid juga perlu menopang hal-hal berikut sebagai 

manifestasinya: 

1. Memiliki komitmen utuh kepada tuhan dan menjalankan pesan-

Nya 

2. Menolak pedoman hidup yang tidak berasal dari Tuhan 

3. Bersikap progresif dan selalu menekankan penilaian kualitas hidup. 

4. Tujuan hidup harus jelas yaitu segala aktivitas hanya untuk Allah 

5. Mempunyai visi keharmonisan antara makhluk, sesama manusia 

lain sehingga terjalin keharmonisan antara manusia dengan 

tuhannya dan dengan lingkungan sekitarnya.16 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka semua aktivitas harus 

ditauhidkan hanya untuk Allah semata. Inilah yang menurut Amin Rais 

disebut sebagai tauhid sosial. Gagasan ini merupakan hasil 

penderevasian konsepsi tauhid dalam realitas kehidupan sosial secara 

                                                
16 M. Amin Rais, Cakrawala Islam; antara Cita dan Fakta, (Bandung: Mizan, 1992), hal. 

18-30 
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konkret dalam pemahaman terhadap esensi syahadat dan ajaran rukun 

Islam yang semuanya sangat sarat dengan dimensi sosial.  

Dengan demikian tauhid dapat dipahami menjadi dua yaitu 

secara teoritis tauhid dapat dipahami sebagai pengakuan terhadap 

wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib permanen kepada-Nya. 

Secara praktis tauhid dapat dipahami sebagai landasan bagi aktivitas 

praktis, yaitu suatu mekanisme kerja untuk mengesakan masyarakat 

dan dunia dalam suatu sistem yaitu sistem wahyu.17 Atau dengan kata 

lain tauhid memiliki dua dimensi yaitu dimensi normatiitas aqidah dan 

dimensi praktis sosial.18 

Konsep tauhid mengharuskan umat manusia untuk 

mengorientasikan hidup cukup dengan hanya menauhidkan Allah, dan 

hal ini merupakan wujud terpenting dari nilai keagamaan yang amat 

sentral yaitu takwa. Takwa sendiri dapatlah dipahami sebagai 

kesadaran ketuhanan, yaitu kesadaran tentang adanya Tuhan yang 

maha hadir dalam hidup manusia. Kesadaran ini membuat manusia 

mengetahui dan menyadari bahwa dalam hidup ini tidak ada jalan 

menghindar dari Tuhan dan penguasaannya. Kesadaran akan kehadiran 

Tuhan dalam hidup akan mendorong manusia menempuh hidup 

mengikuti garis yang diridhoi-Nya sesuai dengan ketentuan-Nya.19 

                                                
17 Hasan Hanafi, Dari Akidah ke Revolusi, Penerjemah: Asep usman Ismail, dkk., 

(Jakarta: Paramadina, 2004), hal. 9. 
18 M. Amin Abdullah, Islam; Formulasi Baru Pandangan Tauhid, (Jurnal Inovasi 

Vol.1/TH.VII/1996), hal. 6. 
19 Nurcholis Majid, Islam dan Doktrin Peradaban, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 

1992.), hal. 45 
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2. Pendidikan Tauhid 

a. Konsep dasar pendidikan tauhid 

Tauhid merupakan inti dasar dari agama Islam. Diutusnya para 

Rasul tidak lain adalah untuk menauhidkan umatnya agar hanya 

menyembah Allah semata sebagai Dzat yang Maha patut disembah. 

Namun pada kenyataannya di era globalisasi yang dibarengi kian 

canggihnya kemajuan teknologi ini, dunia pendidikan khususnya dunia 

pendidikan  Islam dihadapkan pada tantangan-tantangan yang semakin 

rumit. Betapa tidak, saat ini seperti muncul kesan bahwa pendidikan 

Islam gagal menanamkan nilai-nilai tauhid yang menjadi tujuan utama 

ajaran Islam. Padahal keyakinan tauhid inilah yang menjadi tujuan 

paling besar bagi kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Allah 

mengutus beliau untuk menyampaikan peringatan keras dari 

kemusyrikan dan menyeru kepada tauhid.20 Oleh karena itu, ketika ada 

kelompok orang atau masyarakat yang mengingkari tentang keesaan 

Allah SWT ini pada dasarnya mereka telah melanggar prinsip ajaran 

Islam yang paling hakiki. 

Eksistensi tuhan sebagai tempat berpasrah dari segala hal 

kehidupan telah digantikan dengan berbagai wujud lain. Berbagai 

fenomena yang menggantikan eksistensi Allah  SWT sebagai wujud 

tertinggi alam semesta ini marak terjadi. Baik itu dalam bentuk implisit 

berupa “pendewaan” kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

                                                
20 Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Ulasan Tuntas Tentang Tiga Prinsip 

Pokok Siapa Rabbmu, Apa Agamamu, Siapa Nabimu. (Jakarta: darul Haq, 2009), hal. 217. 
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(misalnya handphone, televisi, komputer) hingga yang paling fatal 

adalah dipercayainya suatu benda yang dianggap mampu 

menyembuhkan penyakit, mampu menjadikan seseorang sukses dalam 

karirnya, mampu menjadikan seseorang kaya raya dan sebagainya.  

Masih segar dalam ingatan kita kasus Ponari, seorang anak 

Sekolah Dasar berusia sekitar 9 tahun dipercaya mampu 

menyembuhkan segala penyakit dengan batu yang telah ditemukannya. 

Batu tersebut ditemukan ketika dia hampir tewas disambar petir. 

Ribuan orang yang percaya terhadap khasiat batu tersebut rela 

mengantre untuk memperoleh kesempatan berobat dengannya. 

Bahkan, beberapa orang sampai pingsan karena berdesak-desakan 

untuk mendapatkan tiket berobat.  

Fenomena tersebut merupakan indikasi bahwa peran institusi 

pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai tauhid di tengah-tengah 

masyarakat mengalami kegagalan. Sebagian masyarakat masih percaya 

adanya kekuatan super selai dari-Nya. Kondisi tersebut kiranya dapat 

menginspirasi umat Islam untuk melakukan revitalisasi pendidikan 

Islam dalam penanaman nilai-nilai tauhid di tengah-tengah masyarakat 

yang kini mulai luntur. 

Secara implisit Al Quran mengatakan bahwa pendidikan Islam 

harus dilandasi oleh nilai-nilai tauhid. Artinya, tauhid adalah ajaran 

Islam yang fundamental dan pertama harus diemban oleh pendidikan 

Islam. Hal ini seperti tercermin dalam firman Allah SWT dalam surat 
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Al-‘Alaq ayat 1 yang artinya  Bacalah dengan (menyebut) nama 

Tuhanmu yang Menciptakan. Dalam ayat ini, kata “bacalah” 

merupakan cermin pendidikan Islam yang harus dilandasi tauhid 

(“Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan”). 

Sayangnya, peristiwa penyimpangan-penyimpangan tauhid ini 

terjadi sepanjang sejarah. Pada masa awal Islam, penyimpangan 

terhadap Keesaan Allah SWT sebenarnya juga telah terjadi. Adalah 

Abdullah bin Saba’ seorang Yahudi yang baru masuk Islam, yang 

berpura-pura terlalu fanatik mencintai Ali Karamallahu Wajhahu. 

Dengan sikap kepura-puraannya tersebut, Saba’ mengatakan bahwa 

Allah telah bertempat pada diri Ali. Ia mendakwakan pula bahwa Ali 

lah sebenarnya yang berhak menduduki kursi khilafah. Untuk itu, ia 

menyerang Khalifah Usman dengan amat sengitnya, sehingga 

menyebabkan ia dibuang oleh Khalifah Usman. Pada kenyataannya 

Saba’ ditentang keras oleh para khalifah setelah Nabi.  

Penyimpangan tauhid adalah tindakan yang tidak  bisa ditolerir 

dan dengan demikian harus diberantas hingga ke akar-akarnya. 

Pemberantasan penyimpangan tauhid dari akar-akarnya inilah yang 

dapat menjadi peran strategis bagi pendidikan Islam. Terlebih 

Indonesia mempunyai ribuan institusi pendidikan Islam baik itu 

pondok pesantren maupun institusi pendidikan formal yang berada di 

bawah naungan organisasi Islam seperti Nahdhatul Ulama, 

Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan organisasi lainnya. 
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b. Tujuan pendidikan tauhid 

Berbagai pendapat turut menyumbangkan pemikirannya dalam 

memahami tujuan pendidikan. Ada yang menyebut bahwa tujuan 

pendidikan adalah memanusiakan manusia. Menurut Ahmad D 

Marimba pendidikan Islam bertujuan membekali anak didik 

kepribadian dan jiwa mandiri,21 Sedangkan Zakiah Darajat 

berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang lebih 

banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang nantinya akan 

terwujud dalam amal perbuatan. Selain itu pendidikan Islam juga tidak 

memisahkan antara iman dan amal saleh. Sehingga bisa dikatakan 

bahwa pendidikan Islam mencakup pendidikan iman dan pendidikan 

amal.22 Saat Al Quran pertama kali turun ke bumi, Nabi Muhammad 

telah diperintah: Bacalah dengan Asma Tuhan yang telah 

menciptakanmu. Dia menciptakan manusia dari segumpal daging. 

Bacalah demi Tuhan Yang Paling Mulia. Dia memberi ilmu melalui 

Al-Qolam. Dia memberitahu manusia apapun yang belum 

diketahuinya. 

Surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5 di atas menyebut kata kunci: 

membaca, menulis, mengajar atau memberi ilmu. Kata-kata ini selalu 

dikaitkan dengan dunia pendidikan sehingga tidak mengherankan jika 

pendidikan selalu dijadikan landasan hidup manusia. Baik buruknya 

tingkah manusia juga dihubungkan dengan pendidikan. Maka, lembaga 

                                                
21 Ahmad D. Marimba, Filsafat Pendidikan Islam  (Bandung: Al-Ma’arif, 1989), hal. 23. 
22 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan..., hal. 28.  
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dan praktisi pendidikan sering kali menjadi kambing hitam tatkala 

alumnusnya atau manusia berbuat negatif. Ada teorisme, kurikulum 

pesantren diawasi. Koruptor menjamur, muncul usulan untuk 

memasukkan materi korupsi ke dalam muatan kurikulum. Segala 

fenomena kehidupan dan tingkah polah manusia, selalu dirujuk pada 

pendidikan.  

Kembali kepada ayat-ayat Al Quran di atas, di sana telah jelas 

bahwa pendidikan (baca-tulis) harus seiring dengan asma Allah. Itu 

artinya, tujuan pendidikan harus bermula dan juga bermuara pada 

tauhid. Yakni, mengesakan Allah, mengenal-Nya, mendekati-Nya dan 

mencintai-Nya. Sebab, hakikat pendidikan atau hak pemberian ilmu 

yang benar dan bermanfaat adalah berasal dari Allah. Dialah yang 

mengajar manusia. Dialah yang mampu mengentaskan manusia dari 

kebodohan. Untuk itu, pendidikan perlu 2 hal, yaitu: proses 

mengenalkan Allah pada peserta didik dan proses mengenalkan anak 

didik terhadap diri mereka sendiri. Bahwa di dalam diri manusia yang 

terbentuk dari daging itu telah tersimpan di sana potensi, bakat dan 

potensi tauhid yang harus diteliti, diketahui dan dikembangkan. 

Ali bin Abu Thalib berkata: Barang siapa mengenal dirinya, 

maka ia akan mengenal Tuhannya (Man Arafa Nafsahu, Faqod Arafa 

Rabbahu). Maqola ini menegaskan bahwa pada akhirnya tujuan 

pendidikan harus sampai pada pengenalan yang sesungguhnya 

terhadap Allah, Sang Maha Pencipta. Dengan kata lain, jika proses 
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pendidikan berlangsung di sebuah lembaga seperti Perguruan Tinggi, 

Sekolah/Madrasah, Ponpes, Majlis Taklim atau dimanapun tempatnya, 

lalu proses pendidikan yang ada di sana tidak berakhir pada tauhid dan 

peserta didiknya tetap tidak mengenal Allah, maka jelas proses 

pendidikan itu telah gagal total. Akibat kesalahan dalam menentukan 

tujuan pendidikan yang tidak bermuara pada tauhid, maka lulusan 

lembaga pendidikan hanya terdiri dari manusia-manusia kufur yang 

ingkar pada ajaran Allah dan nikmat-nikmatnya.  

Pendidikan yang tidak bertujuan tauhid hanya akan melahirkan 

output yang tidak memiliki keteguhan hati, ketenangan jiwa dan sikap 

pesimis dalam menatap masa depan. Output pendidikan hanya 

berorientasi pada prospek duniawi yang materialistik seperti pekerjaan 

dan kekayaan. Pendidikan yang bertujuan akhir pada pengenalan Allah 

akan membentuk sikap jujur sehingga manusia tidak bermental 

pesimistis. Tujuan tauhid akan membentuk manusia berhati nurani, 

sikap jujur, mandiri, berani, amanah dan cerdas.  

Tujuan agama yang diajarkan Nabi Muhammad berpangkal dan 

bermuara pada tauhid. Nabi dinilai sukses tatkala beliau hanya dalam 

kurun 23 tahun telah mampu membuka mata hati manusia agar bisa 

membaca kemahabesaran Allah, lalu umat manusia berbondong-

bondong menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi, jika lembaga 

pendidikan tidak mampu memperkenalkan Allah kepada anak 

didiknya, maka penyelenggara pendidikan itu harus bertanggung jawab 
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kepada Allah sebab ia telah menyia-nyiakan hidup anak didiknya 

untuk mempelajari segala hal yang justru menjauhkan dirinya dari 

Allah.  

3. Tinjauan konsep pendidikan dalam karya sastra (syair) 

Karya sastra adalah hasil kerja keras seorang sastrawan. Dalam 

relasinya dengan masyarakat, karya sastra dianggap sebagai replika, dan 

dengan sendirinya mengandaikan adanya unsur-unsur sebagaimana dalam 

masyarakat sesungguhnya. Menurut Sapardi Djoko Damono, Karya sastra 

adalah benda budaya yang diciptakan oleh manusia. Dimana manusia itu 

sendiri adalah produk kebudayaan dan sekaligus pencipta kebudayaan.23  

Dengan demikian karya sastra adalah hasil pembacaan sastrawan 

terhadap realitas sosial yang dihadapinya. Dengan kata lain karya sastra 

adalah bentuk refleksi sastrawan atas kehidupannya. Ia tidak berangkat 

dari ruang yang kosong dan tanpa makna. Pengertian seperti ini 

memberikan pemahaman bahwa karya sastra berangkat dari situasi sosial, 

ekonomi, politik dan pendidikan sastrawan penciptanya. Seorang 

sastrawan yang serius mengamati dinamika politik ia akan menciptakan 

karya sastra yang bernuansa politik. Seorang sastrawan yang serius 

mengamati dinamika keagamaan ia akan menciptakan karya sastra yang 

bercita rasa keagamaan, dan seterusnya. Hingga ia melahirkan sebuah teks 

yang bermakna sebagai hasil pembacaannya. 

                                                
23 Tim Peneliti Balai Bahasa Yogyakarta, Ikhtisar Perkembangan Sastra Jawa Modern 

Periode Kemerdekaan (Yogyakarta: Kalika Press, 2001), hal. Vii. 
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Dalam pembahasan sastra dan relevansinya dengan agama 

termasuk di dalamnya sastra sufistik adalah pada segi profetik. Segi 

profetik suatu karya sastra adalah titik sentral bertemunya dimensi sosial 

dan transendental.24 Dimensi sosial menunjuk kepada kehidupan manusia 

dan termasuk di dalamnya pembahasan pendidikan sedang dimensi 

transenden menunjuk pada penyembahan kepada sang khalik.  

Dimensi sosial dan transenden dalam sastra sufistik mempunyai 

korelasi yang signifikan dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam 

adalah pendidikan yang berdasarkan pada Al Quran dan Hadis sebagai 

sumber utamanya. Karya sastra sufistik merupakan hasil pemahaman dan 

penafsiran terhadap ayat-ayat Al Quran dan dinamika kemasyarakatan 

sebagai upaya menjawab persoalan-persoalan kehidupan yang 

ditransformasikan ke dalam ungkapan estetik sastra.25 Dengan demikian 

karya sastra adalah refleksi dan sekaligus usaha untuk menjawab 

problematika kehidupan. Begitu pun juga pendidikan sebagai sebuah 

upaya memanusiakan manusia, adalah proses dan sekaligus untuk 

memberikan jawaban atas problematika kehidupan. Maka jelaslah bahwa 

dalam sastra sufistik terkandung konsep kehidupan. Sastra tidak hanya 

sekedar hiburan semata atau sekedar estetika tanpa makna, tetapi ia 

mempunyai makna terdalam. Termasuk dalam hal ini adalah adanya 

kandungan pendidikan tauhid yang patut untuk dikaji.  

                                                
24 Abdul Hadi W.M, Hermeneutika, Estetika, Dan Religiusitas; Esai-esai Sastra Sufistik 

dan Seni Rupa,  (Yogyakarta: Mahatari, 2004) hal. 1. 
25 Abdul Hadi W.M, Hermeneutika, Estetika..., hal. 67. 



 28 

Lagu sebagai sebuah hasil produksi kreativitas adalah merupakan 

karya sastra, dimana terpenuhinya unsur karya sastra tulis yaitu teks yang 

dimaksud. Dalam istilah lain lagu disebut juga syair atau lirik. Syair ini 

mempunyai pengertian yang lebih sastrawi. Di dalam syair ada maksud 

dan tujuan yang ingin disampaikan penulisnya. Maksud dan tujuan ini 

akan sampai kepada masyarakat setelah adanya proses komunikasi baik 

melalui pembacaan ataupun pementasan.  Dengan demikian syair atau lagu 

merupakan karya sastra berupa lirik bahasa yang bisa menerjemahkan 

pikiran seseorang kepada orang lain.26 Maka berarti pula dalam syair atau 

lirik sebuah lagu mempunyai nilai-nilai yang dimaksud sastrawan sebagai 

penulisnya yang dapat dikaji dan diteliti. Dalam hal lagu religius maksud 

dan tujuan yang ingin disampaikan penulisnya tentulah berkisar dalam hal 

keagamaan seperti konsep ibadah, syari’ah maupun konsep tauhid. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode merupakan cara-cara, strategi untuk memahami realitas, 

langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat 

berikutnya.27 Lebih sederhana dapat pula diartikan sebagai cara-cara yang 

ditempuh dalam melaksanakan penelitian. Adapun dalam penelitian ini penulis 

menggunakan berbagai macam metode yang sesuai dengan sifat penelitian 

kualitatif ini. Untuk mendukung metode yang digunakan penulis 

menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:  
                                                

26 Onong Uchjana, Ilmu Komunikasi..., hal. 11. 
27 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra Dari Strukturalisme 

Hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 34.  



 29 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library 

research) yaitu  penelitian yang menggunakan berbagai literatur dalam 

memperoleh  data dan informasi. Dalam pengumpulan data dan 

analisisnya  penulis menggunakan data kualitatif, oleh karena itu penulis 

tidak membutuhkan data yang berupa angka-angka tetapi penulis 

menggunakan data berupa teks sebagai sumber datanya.  

2. Pendekatan penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan filosofis 

dan pendekatan pragmatis. Pendekatan filosofis dapat dipahami sebagai 

cara pandang untuk memecahkan suatu masalah dengan usaha pemikiran 

mendalam dan sistematis. Pendekatan filosofis dapat juga dipahami 

sebagai cara berpikir menurut logika dengan bebas ke dalamnya sampai ke 

dasar persoalan atau  pengetahuan yang mendalam tentang rahasia dan 

tujuan dari segala sesuatu.28  

Sedangkan pendekatan pragmatik dalam sebuah penelitian karya 

sastra dapat dipahami sebagai pendekatan yang memandang bahwa dalam 

teks karya sastra terdapat maksud dan tujuan yang ingin disampaikan. 

Maksud dan tujuan ini dapat berupa politik, pendidikan, moral, agama dan 

lainnya.29 Terkait dengan penelitian ini maka peneliti berusaha berpikir 

mendalam dan sistematis guna meraih makna atas maksud dan tujuan yang 

terkandung dalam teks syair lagu.  
                                                

28 Ismail Muhammad Syah, Dkk, Filsafat Hukum Islam (Yogyakarta: Bumi Aksara dan 
Depag, 1991), hal. 19. 

29 Wiyatmi, Pengantar Kajian Sastra (Yogyakarta: Penerbit Pustaka, 2006), hal. 85. 
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3. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data merupakan fase yang sangat penting 

dan membutuhkan kerja keras untuk memperoleh data yang dibutuhkan. 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi. Data tersebut berupa buku, hasil penelitian, 

jurnal dan artikel internet. 

4. Sumber data 

Sebagaimana jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan 

dengan analisis data kualitatif, maka penulis menggunakan sumber data 

dalam bentuk pustaka dan tidak memerlukan data yang berupa angka-

angka. Sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua yaitu sumber 

primer dan sumber sekunder.  

Sumber primer yaitu teks lagu yang merupakan hasil karya cipta 

Rhoma Irama yang termuat dalam tujuh belas album dan beberapa 

soundtrack filmnya. Dari ratusan lagu yang telah dihasilkan tersebut 

penulis mengambil 8 lagu yaitu sebagai berikut: 1) Laa Ilaaha Illallah: lagu 

ini merupakan lagu yang diambil dari Album ke XVII yaitu Nada dan 

Dakwah; 2)  Takwa: lagu Takwa juga merupakan bagian dari album XVII 

Nada dan Dakwah; 3) Buta Tuli: diambil dari album VII Hak Asasi; 4) 

Ingkar: lagu ini juga diambil dari album ke VII Hak Asasi; 5) Al Quran 

dan koran: lagu ini diambil dari album ke XII Renungan Dalam Nada; 6) 

Ampunilah: lagu ini juga diambil dari album ke XII Renungan Dalam 

Nada; 7) Bismillah: diambil dari sound track film Bunga Desa; 8) Hari 
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berbangkit; lagu ini diambil dari sound track film Melodi Cinta. Lagu-lagu 

tersebut dipilih karena berdasarkan penelitian awal penulis bahwa dalam 

lagu-lagu tersebut terdapat muatan-muatan objek yang diteliti. 

Sedangkan data sekunder yaitu pustaka-pustaka yang memiliki 

relevansi dan dapat menunjang penelitian ini, yaitu tulisan-tulisan yang 

membahas tentang seni, tulisan yang membahas tentang Rhoma Irama, 

tulisan yang membahas  tentang tauhid dan pendidikan tauhid, pustaka 

yang membahas pendidikan dan pendidikan Islam, serta buku, hasil 

penelitian, artikel internet dan pustaka atau tulisan lain sebagainya yang 

menunjang dan dapat digunakan dalam penelitian ini.   

5. Metode analisis data 

Data-data yang sudah terkumpul diperlukan analisis agar dapat 

bermakna. Sebagaimana jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan 

analisis data kualitatif maka penulis akan memasuki dunia data yang 

berupa teks sebagai objek kajiannya. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis Isi. Metode analisis isi yaitu metode analisa 

yang menganggap bahwa segala macam pesan adalah teks, atau simbol-

simbol lainnya yang dipadukan pada analisis isi objektif dengan observasi 

partisipan. Metode analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan 

dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang atau 

simbol.30 Sedangkan langkah yang ditempuh dalam analisis data 

menggunakan jalan pemikiran deduksi dan induksi. Deduksi yaitu jalan 

                                                
30 Jalaluddin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi; Dilengkapi Contoh Analisis 

Statistik, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 89. 
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analisis yang berangkat dari keadaan khusus dan ditarik menjadi umum 

sedangkan induksi yaitu jalan analisis yang berangkat dari temuan-temuan 

yang muncul dari keadaan umum, tema-tema dominan dan signifikan 

dalam data.31  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, penulis telah 

memilah-milah pembahasan dengan sistematis. Sistematika pembahasan ini 

merupakan urutan yang saling terkait antara satu dengan yang lain. 

Pembahasan dalam penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu 

bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Adapun rinciannya sebagai berikut: 

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman Surat Pernyataan, 

halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, 

Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Abstrak dan Daftar Isi.  

Bagian inti berisi uraian mulai dari bagian pendahuluan sampai bagian 

penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab sebagai satu-kesatuan. Pada 

skripsi ini penulis menuangkan hasil penelitian ke dalam empat bab. Pada tiap 

bab terdapat sub-sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang 

bersangkutan. Bab I berisi gambaran umum penulisan skripsi yang meliputi: 

Latar belakang masalah yang merupakan alasan dasar mengapa penelitian ini 

dilakukan dan alasan pemilihan terhadap objek penelitian yaitu syair lagu 

karya Rhoma Irama, rumusan masalah yang merupakan penegasan dari 

                                                
31 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), hal. 297. 
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masalah yang diteliti sebagaimana diungkap dalam latar belakang masalah, 

tujuan yang dicapai serta manfaat yang hendak dipetik dari penelitian yang 

dilakukan, kajian pustaka yang berisi landasan teoritis yang mendukung 

penelitian, metode yang digunakan baik dari segi pengumpulan data sampai 

pada analisis data dan terakhir  yaitu sistematika pembahasan yang merupakan 

uraian sistematis pembahasan yang dilakukan. 

Bab II diuraikan Biografi Rhoma Irama yang menguraikan riwayat 

hidupnya, latar belakang pendidikan dan pemikiran serta karya-karyanya. 

Bagian ini mencerminkan tentang Rhoma Irama sebagai pencipta karya yang 

diteliti dan sekaligus memperinci objek yang diteliti.  

Penelitian skripsi ini merupakan kajian terhadap konsep tauhid yang 

didasari dengan teori dan konsep pendidikan Islam sebagai perspektif 

telaahnya. Oleh karena itu dalam Bab III dibahas lagu-lagu yang mengandung 

konsep pendidikan tauhid yang dimaksud dengan melakukan proses analisis 

dan penafsiran yang mendalam. Selanjutnya konsep pendidikan tauhid yang 

terkandung tersebut diimplementasikan dalam pendidikan Islam di era global. 

Adapun bagian terakhir dari bagian inti skripsi ini adalah Bab IV. Bab 

ini  merupakan penutup yang berisi kesimpulan atas pembahasan yang 

dilakukan, saran-saran dan kata penutup. 

Akhirnya, bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan 

bagian lampiran yang terkait dengan penelitian. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan penelitian 

dalam skripsi ini yaitu: 

1. Penafsiran yang didapat dari delapan lagu karya Rhoma Irama yang diteliti 

yaitu berkisar tentang konsep dasar hubungan manusia dengan Allah. 

Konsep hubungan manusia dengan Allah merupakan konsep yang 

mendasari atas segala aktivitas manusia dengan ciptaan Allah yang 

lainnya. Hubungan manusia dengan Allah ini terpusat pada wilayah 

tauhid, yaitu mengesakan Allah baik dalam dzat dan perbuatan-Nya 

(Rububiyah), mengesakan Allah dalam menyembah dan beribadah kepada-

Nya (Uluhiyah), dan mengesakan Allah dengan nama yang disandang-Nya 

sendiri maupun yang diucapkan oleh rosul-Nya (Asma Wa Sifat).  

2. Konsep pendidikan tauhid dalam lagu karya Rhoma Irama: 

 Konsep pendidikan tauhid yang terkandung dalam lagu Rhoma 

Irama selaras dengan konsep dasar tauhid yang selama ini dipahami 

sebagaimana kebanyakan umat muslim. Melalui lagu yang dibingkai 

dalam seni musik dangdut, Rhoma Irama telah turut peran serta 

mencerdaskan masyarakat muslim untuk menanamkan nilai-nilai tauhid 

dalam kehidupannya. Dalam kontek ini usaha pendidikan yang dilakukan 

Rhoma Irama adalah dengan menggunakan media musik yang telah 



 112 

menjadi budaya masyarakat Indonesia, meskipun arti pendidikan disini 

adalah proses pendidikan tidak langsung atau bisa disebut nonformal. 

Karena Rhoma Irama tidak menyelenggarakan lembaga khusus pendidikan 

Islam, melainkan usaha pendidikan tersebut dilaksanakan dalam 

kapasitasnya sebagai seorang musisi. 

 Konsep pendidikan tauhid Rhoma Irama tertuang dalam berbagai 

lagu khusunya lagu-lagu yang dijadikan objek penelitian ini. Dalam setiap 

lagu yang merupakan objek penelitian ini jelas terlihat bagaimana Rhoma 

Irama melakukan proses pendidikan (dalam arti mencerdaskan dan 

mencerahkan) kepada masyarakat sebagai penikmat lagunya. Konsep 

pendidikan tauhid tersebut dapat dilihat dari bagaimana Rhoma Irama 

mendidik masyarakat untuk: 

a. Meyakini sepenuhnya bahwa alam semesta beserta isinya ini adalah 

ciptaan Allah SWT. Dalam penciptaan-Nya itu Allah SWT 

memberikan anugerah sebesar-besarnya kepada manusia untuk 

mengelola alam semesta dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu 

manusia harus bisa menjaga dengan baik dan memanfaatkannya untuk 

kebutuhan hidupnya. Dalam penciptaan-Nya itu juga Allah telah 

memeliharanya dengan sebaik-baiknya, seperti bagaimana Allah 

memberi rezeki untuk makhluknya. Jadi tidak ada ciptaan Allah yang 

diciptakan secara sia-sia dan tidak bermanfaat. Semua ciptaan Allah 

berjalan pada sistemnya masing-masing untuk menjalankan fungsinya 

dalam sistem keseimbangan tata kosmos.  
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b. Mengesakan dan meyakini bahwa sesungguhnya hanya Allah dzat 

yang pantas disembah, oleh karena itu segala bentuk perbuatan dan 

amal ibadah baik lahir maupun batin harus diorientasikan dalam 

rangka beribadah kepada-Nya dan dipasrahkan secara mutlak kepada-

Nya. Rhoma menegaskan bahwa manusia harus meniadakan Tuhan 

dalam bentuk apapun kecuali hanya Allah SWT. Manusia sebagai 

hamba mempunyai kewajiban untuk beribadah sesuai syariat yang 

telah digariskan dalam ajaran Islam. Ibadah merupakan bentuk 

kesyukuran manusia atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah 

berikan kepada manusia, meskipun Allah tidak akan merugi bilamana 

manusia tidak menysukuri anugerah tersebut. Tetapi justru manusia 

akan merugi dengan sendirinya karena orang yang tidak mau 

bersyukur atas nikmat Allah telah diancam dengan siksa yang sangat 

pedih. 

c. Meyakini akan adanya asma dan sifat Allah agar manusia bisa 

mengambil pelajaran dalam hidupnya untuk bisa menjalin hubungan 

dan berada sedekat mungkin dengan Allah SWT. Setelah manusia 

mengetahui Asma dan sifat-sifat Tuhan tersebut maka hendaknya 

manusia mengagungkan dan memuji-Nya, misalkan dengan berdoa 

mengharap kasih sayang-Nya dan ampunan-Nya. Dengan begitu 

manusia akan selalu dalam kedekatan dengan Allah dan menjauhkan 

dari pemujaan selain kepada Allah.   
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3. Pendidikan tauhid adalah pendidikan yang paling utama dan pertama yang 

harus dilakukan baik oleh lembaga pendidikan maupun keluarga. Oleh 

karena itu pendidikan tauhid ini hendaknya diimplementasikan dalam 

pendidikan Islam, mengingat fenomena era globalisasi yang beberapa 

aspek negatifnya telah memperburuk citra kehidupan umat manusia. 

Implementasi pendidikan tauhid dalam pendidikan Islam dapat dilakukan 

dengan cara mengorientasikan seluruh aktivitas pendidikan ditujukan 

untuk mengesakan Allah semata. Sehingga hasil dari proses pendidikan 

dapat mengantarkan manusia untuk semakin mendekatkan diri kepada 

Allah SWT, bukan sebaliknya yaitu menjauhkan diri dari Allah SWT.  

 

B. Saran-saran 

1. Pengkajian terhadap konsep tauhid masih sangat diperlukan secara 

komprehensif untuk memformulasikan konsep pendidikan Islam di era 

global seperti sekarang ini dimana telah terjadi kasus-kasus 

penyelewengan akidah. Oleh karena itu penelitian pendidikan tauhid ini 

masih perlu dilakukan secara lebih komprehensif. 

2. Dalam mengelola dan mengembangkan sistem pendidikan Islam, lembaga 

pendidikan beserta civitas akademiknya harus memahami hakikat tauhid. 

Dengan memahaminya sistem pendidikan yang dilaksanakan benar-benar 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didiknya untuk beriman 

dan menauhidkan Allah semata. Materi apapun yang dipelajari peserta 

didik berorientasi pada hakikat penciptaan manusia yaitu sebagai hamba 
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Allah dan sekaligus khalifah-Nya di muka bumi. Sehingga output 

pendidikan Islam tidak akan melahirkan pribadi-pribadi sombong dan 

tamak akan keilmuan yang dimiliki yang terkadang menjadikan dirinya 

seolah-olah tuhan-tuhan kecil yang bisa melakukan perusakan atau 

degradasi kehidupan. 

 

C. Kata penutup 

Puji  syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan atas rahmat dan 

pertolongan Allah SWT. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam 

penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak 

kekurangan dan kesalahan sehingga penulisan ini kurang maksimal dan jauh 

dari kesempurnaan. Oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut yang lebih 

mendalam dan komprehensif sehingga dapat dipetik manfaatnya baik 

sekarang maupun di masa depan. 

Akhirnya tiada kata lain yang terucap selain hanya syukur kepada 

Allah SWT. Penulis memohon limpahan rahmat dan petunjuknya serta hanya 

berserah kepada-Nya, semoga karya ini mendapat keridaan-Nya, sehingga 

dapat memberikan manfaat bagi penulis pribadi khususnya, dan para pembaca 

serta para pendidik dan pengelola lembaga pendidikan pada umumnya. 
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