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ABSTRAK 

 

 Kajian ini membahas sejarah perkembangan Nasyid SNADA. Sejarah 

SNADA dari awal perintisan, gaya musik dan dampak Snada bagi pernasyidan di 

Indonesia. Nasyid mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an, Nasyid di 

Indonesia awal mula masuk dan berkembang dalam dunia kampus atau dalam 

organisasi kampus khususnya kampus Islam. Para aktivis menyerukan serta 

menyanyikan nasyid didalam lingkungan kampus serta dalam setiap aksi yang 

dilakukan membuat para masyarakat mengenal nasyid serta mulai mengikuti 

menikmati nasyid. Nasyid identik dengan perjuangan (harokah), sholawat serta 

bernuansa kearab-araban. Nasyid mulai memasuki babak baru saat tim nasyid 

Snada eksis dalam dunia permusikan Indonesia. Snada yang bernotaben dari bukan 

kampus Islami yaitu Universitas Indonesia mendapat kehormatan melenggangkan 

nasyid serta memperkenalkan nasyid pada khalayak umum diluar lingkungan 

kampus.  

 Snada yang semula bernama Trio Aps pada tahun 1991.  Kekhasan dari 

Snada adalah bernasyid dengan cara duduk tidak seperti grup nasyid lain yang 

dilakukan dengan berdiri. Snada menjadi pendorong serta motivator bagi grup-grup 

nasyid lainnya dikarnakan memberikan inspirasi dari segi nasyid-nasyid yang dirilis 

seperti nasyid yang memberikan solusi dalam permasalahan masyarakat, 

menjelaskan serta mengenalkan ajaran agama Islam secara menyenangkan yaitu 

melalui musik.  

Penelitian ini sejarah perkembangan Grub Nasyid SNADA dari tahun 1991-

2020. Selain itu untuk lebih mendukung terhadap sejarah, peneliti menggunakan 

teori historis dan pendekatan antropologi agama.   

 

Kata Kunci: Nasyid, Dakwah, Musik
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Nasyid merupakan grup band bernuansa islami. Nasyid juga berarti lagu 

islami yang mana berisi senandung pujian-pujian terhadap Allah swt dan 

Rosullullah saw. Nasyid bermula di Arab yang berisikan pujian-pujian terhadap 

Allah swt, Rosulullah saw, kisah kehidupan Rosullullah saw. Nasyid dipercaya 

sudah ada sejak jaman Nabi Muhammad. Budaya bangsa Arab yang suka bersyair 

hingga mengadakan kompetisi yang memiliki syair terbaik dan indah akan 

diletakkan di dinding ka’bah. Pada masa Rosulullah saw, saat hijrahnya ke Yatsrib 

(Madinah) disambut dengan syair Thala 'al-Badru' Alayna oleh kaum Anshor. Syair 

Tala 'al-Badru' Alayna yang sampai kini masih dilantunkan sebagai rasa syukur 

serta pujian terhadap Rosulullah saw yang telah membawa cahaya kebenaran serta 

menyelamatkan dari zaman kegelapan (Jahiliyyah).  

Syair Thola’al badru ‘alayna (yang artinya telah muncul rembulan di tengah 

kami) yang kini kerap dinyanyikan oleh tim qosidah dan majelis ta’lim, adalah syair 

yang dinyanyikan kaum muslimin saat menyambut kedatangan Rasulullah saw 

ketika pertama kali hijrah ke Madinah2. Syair thola’al badru yang kini masih eksis 

dinyanyikan hampir dalam kegiatan ceramah agama Islam. Pada masa-masa 

 
2 Anonim, Nasyid, www.senireligi.ukm.unair.ac.id/nasyid, diakses pada 27 Agustus 2021 

pukul 10:58 WIB. 

http://www.senireligi.ukm.unair.ac.id/nasyid
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Rosullullah saw syair-syair lebih dominan disenandungkan dalam puji-pujian 

terhadap Allah swt, Rosullullah saw, dakwah serta peperangan. 

Syair pada masa para sahabat Nabi saw, condong menceritakan kehidupan 

perjalana Rosullullah saw seperti syair atau nasyid “Kisah Sang Rosul”. Nasyid 

atau syair tersebut dari masa para sahabat hingga zaman modern masih kerap 

dilantunkan. Karena populernya syair-syair yang bercirikan ajaran agama serta 

menceritakan Allah swt, Rosullullah saw hingga sekarang banyak bermunculan 

syair-syair yang serupa atau sejenis bahkan tidak jarang banyak mengalami 

perubahan kemajuan dalam syair maupun peralatan dalam bersyair atau bernasyid 

tersebut. 

Nasyid dalam bahasa Arab “ansyada-yunsyidu” yang artinya bersenandung. 

Pengertian senandung dalam hal ini adalah syair-syair keagamaan dengan pesan-

pesan atau nasehat Islami yang kental, syair tentang kecintaan pada Allah swt dan 

Rasullullah saw, kisah-kisah dalam Islam, serta pesan-pesan yang mendorong umat 

muslim agar tidak terlena dengan kehidupan dunia.3 Menurut Kamus Dewan, 

nasyid adalah lagu (biasanya dinyanyikan secara berkelompok) yang mengandung 

seni kata yang bernuansa Islam.4 Aziz Deraman mendefinisikan nasyid sebagai 

perkataan yang berasal daripada kata nasyada yang bermakna menyeru atau 

menyampaikan berita atau memberi informasi atau mengingatkan para pendengar.5  

 
3Anonim, “Nasyid Seni Musik?”, www.Encyclopedia.jakarta-tourism.go.id/post/nasyid--

seni-musik?lang=id, diakses pada 31 Mei 2021 pukul 13:42 WIB. 

4 Eri Satria bin Sanusi, “Analisis Terhadap Peranan Nasyid Dalam Dakwah”, dalam 

Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol 16, No 2, Februari 2017, hlm. 229.  

5 Ibid., hlm. 230.  
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Menurut ketua pengarah JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), 

Mohammad Shahir Abdullah, nasyid tidak hanya mengenai hiburan semata 

melainkan juga sebagai media dakwah yang efektif. Lagu nasyid dapat 

menyampaikan pesan-pesan positif. Nasyid juga dapat mengambil alih peranan 

ceramah agama karena lirik atau lagu sudah mencakup apa yang hendak 

disampaikan kepada masyarakat.6   

 Pada awal kemunculannya, nasyid dibawakan dalam bentuk accapela, yaitu 

teknik menyanyi tanpa iringan alat musik, melainkan suara mulut yang dibuat 

menyerupai alat musik. Teknik menyanyi accapela muncul karena ada larangan 

penggunaan alat musik dalam Islam, dimana sebagian besar ulama 

membenarkannya. Di jazirah Arab sendiri dahulu tidak dikenal adanya musik dalam 

artian bernyanyi dengan iringan seperangkat alat musik, melainkan syair yang 

dilantunkan sebagai ungkapan perasaan dan keinginan manusia. Biasanya syair-

syair dilantunkan saat melakukan perjalanan melintasi padang pasir atau ketika 

berhadapan dengan musuh sebagai cara untuk membangkitkan semangat juang. 

Yusuf Al-Qordawi memiliki pandangan mengenai Nasyid: “Nasyid atau 

nyanyian religius adalah nyanyian yang dihubungkan dengan nuansa keagamaan, 

Agama merupakan tujuan dari nyanyian tersebut. Oleh karena itu nyanyian religius 

ini syair-syairnya hanya menceritakan kecintaan kepada Allah swt, Rosulullah saw, 

orang-orang saleh dari hamba Allah swt, kehidupan akhirat, kenikmatan surga juga 

menceritakan makna ketuhanan dan keimanan yang dibawa oleh Rosulullah saw.7 

 
6 Ibid. 

7 Anis Uyun Nurlidya, Husniyatul Badriyah Yaumi, Hisyam Awliya’ ElRahman, 

“Pengaruh Sastra Arab Dan Islam Terhadap Nasyid Dan Perkembangan Sastra Musik di 
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Kesenian nasyid adalah seni suara atau musik yang selain menyentuh hati 

juga mampu menembus jiwa pendengarnya, karena sebagian pesan atau syairnya 

mengandung unsur nilai Islami dan berimplikasi pada tercapainya kesempurnaan 

manusia, kehidupan rohani. Seni nasyid juga merupakan seni musik Islam 

(handasah al-aswat), yang menyanyikan ayat-ayat Alquran dan irama yang merdu. 

Kesenian nasid mengandung ajaran Islam, mengandung muatan dakwah, dan 

berpedoman pada seni musik atau seni suara yang indah. Seni nasyid dapat berupa 

doa-doa, dinyanyikan dengan lagu-lagu terindah dan suara paling lembut, untuk 

mengangkat hati mereka dan mengguncang emosi penikmat nasyid tersebut..  

Ada dua pendapat mengenai kehadiran Nasyid di Indonesia. Versi pertama 

menyebutkan bahwa istilah nasyid berasal dari grup qosidah yang didirikan tahun 

1960-an di Sumatera Utara oleh Hj. Nur Aisyah Djamil. Grup ini membawakan 

syair-syair Islami menggunakan alat musik ritmis, yang terdiri dari berbagai jenis 

gendang dan rebana.  Versi kedua menyatakan bahwa musik nasyid di Indonesia 

diperkenalkan oleh mereka yang baru saja kembali dari Timur Tengah. Syair yang 

dibawakan awalnya hanya berbahasa Arab.  Masuknya nasyid ke Indonesia 

diperkirakan bersamaan dengan masuknya nasyid ke Malaysia. Nasyid berkembang 

pesat di Malaysia diikuti oleh Indonesia. Masuknya grup nasyid dari Malaysia 

seperti Raihan dan Saujana kemudian memberi warna baru dalam musik nasyid 

 
Indonesia”, dalam kajian tentang bahasa, sastra, dan budaya arab di Indonesia. P-ISSN 2598-0637, 

hlm. 436.  



5 
 

 
 

Indonesia.8 Tercatat sudah 15 kali Nasyid Raihan konser musik di Indonesia sejak 

tahun 1990an.  

Teknik yang digunakan pada tahun 1990an dominan menggunakan seni 

musik accapella. Seni musik acapella merupakan suara yang dihasilkan dari mulut 

sehingga tercipta alunan musik yang berirama terpadu. Nasyid dengan acapella 

sebenarnya yang mirip dengan syair-syair yang biasa dilantunkan di masa lalu. 

Namun seiring perkembangan, agar dapat diterima dalan lingkup yang lebih luas 

maka gaya bermusiknya senantiasa mengikuti trend. Pengusungnya antara lain 

Snada, Gradasi, dan Mupla. 

Nasyid dengan teknik acapella dipadu musik minimalis (perkusi), dengan 

irama mars yang berkarakter penuh semangat dan menyeru. Grup Nasyid dengan 

gaya penyampaian tersebut antara lain Izzatul Islam, Ruhul Jadid dan Shoutul 

Harakah. Nasyid mengiringi perkusi dalam irama pop. Lirik yang dilantunkan 

masih berisi puji-pujian kepada Allah dan Rasul-Nya. Jenis nasyid ini dilakukan 

oleh Raihan, The Fikr dan Qatrunada. Nasyid memiliki iringan musik lengkap. 

Gaya penyampaian musik religi tersebut antara lain Bimbo, Hadad Alwi, Saujana, 

Rudal, Kakak, Kini Lihat Hati. 

Pada tahun 1991 muncul sekelompok anak muda yang tergabung dalam 

"SNADA" atau Senandung Nada dan Dakwah, yang menyanyikan puisi-puisi religi 

dalam bahasa Indonesia. Kelompok tersebut dianggap sebagai pencetus kelompok 

nasyid Indonesia. Snada menawarkan udara segar dan pilihan musik baru, serta 

 
8  Anonim, Nasyid Seni Musik, www.encyclopedia.jakarta-tourism.go.id/post/nasyid--seni-

musik?lang=id, diakses pada 31 mei 2021 pukul 13:42 WIB. 

http://www.encyclopedia.jakarta-tourism.go.id/post/nasyid--seni-musik?lang=id
http://www.encyclopedia.jakarta-tourism.go.id/post/nasyid--seni-musik?lang=id
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gaya khotbah yang berbeda. Kehadiran Snada dalam bernyanyi seperti “boy band” 

dan paduan suara, dengan disisipi unsur hiburan, serta suara dan gaya bernyanyi 

yang menghadap penonton dipisahkan. Saat itu, nasyid umumnya dilakukan dalam 

posisi duduk, tidak memihak, dan cenderung monoton. Snada tidak hanya 

membacakan puisi dalam bahasa Indonesia, tetapi juga bekerja dengan bahasa Arab 

dan Inggris, serta bahasa daerah. Lagu-lagunya dikemas dalam genre pop, sehingga 

mudah diterima masyarakat. Irama “Kegenitan” Snada dalam nada dakwah 

digunakan ketika mereka memilih penceramah yang sedang naik daun saat itu., 

K.H. Abdullah Gymnastiar, dalam lagu “Jagalah Hati” di tahun 2002. Dalam album 

yang sama juga dibawakan lagu “Neo Sholawat” dalam versi bahasa Arab dicampur 

bahasa Inggris dan beberapa bahasa daerah. Awalnya Snada melantunkan syair 

dengan teknik accapella, tetapi kemudian memasukkan unsur musik agar dakwah 

yang menjadi tujuan mereka bernasyid lebih bisa diterima semua kalangan. Sejak 

kemunculannya, grup nasyid Snada menjadi trend yang menginspirasi grup-grup 

nasyid baru setelahnya bahkan hingga kini.9 

Berdasarkan penjelasan diatas sedikit menjelaskan mengenai unsur-unsur 

nasyid serta masuknya nasyid di Indonesia. Nasyid tidak semua dilantunkan dengan 

bahasa arab serta berdakwah juga bisa dilakukan dengan bernasyid atau bernyanyi. 

Nasyid SNADA yang berdiri tahun 1991 memiliki peranan besar akan 

perkembangan nasyid di Indonesia, dari semula bernasyid keliling hingga sampai 

internasional serta mendapatkan penghargaan atas kepopuleran Snada dalam 

bernasyid. Peneliti memilih menjadikan snada karena ditahun 2020 merupakan 

 
9 Ibid. 
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awal pandemic covid 19 yang mana semua kegiatan masyarakat ditiadakan dan 

karena awal pandemic tersebut kegiatan Snada juga sempat terhenti.  

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah  

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah sejarah snada dalam bernasyid serta 

pencapaian yang telah diraih oleh grup nasyid snada. Pengambilan batasan tahun 

dari tahun 1991 didasarkan mulai merebahnya ketenaran grup nasyid snada. 

Pengambilan batasan tahun 2020 sebagai batasan akhir penelitian ini karena pada 

tahun tersebut wabah virus Covid 19 merebah.  Berdasarkan uraian diatas, maka 

ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi melalui beberapa pertanyaan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana perkembangan Nasyid di Indonesia sebelum adanya Snada?  

2. Bagaimana latar belakang terbentuknya grup nasyid Snada?  

3. Apa pengaruh grup nasyid snada terhadap pernasyidan di Indonesia?  

 

C. Tujuan dan Kegunaan  

Kajian tentang grup nasyid snada memiliki manfaat penting dalam studi 

sejarah. Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, 

yaitu mendiskripsikan peran grup nasyid Snada bagi grup nasyid lain di Indonesia. 

Tujuan lainnya yaitu menelaah lebih dalam mengenai perkembangan nasyid di 

Indonesia.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain:  
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1. Menambah pengetahuan dan informasi dalam bidang sejarah, khususnya 

sejarah nasyid serta memberikan informasi bagi pihak-pihak yang 

melakukan penelitian serupa.  

2. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat, khususnya umat muslim di 

Indonesia mengenai grup nasyid snada.  

3. Menambah koleksi perpustakaan Islam dan perpustakaan Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang grup nasyid.  

 

D. Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka adalah bahan tertulis berupa buku, karya ilmiah atau jurnal 

yang membahas topik yang hendak diteliti. Tujuan tinjauan pustaka membantu 

peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik tersebut yang 

sebelumnya dianalisis dan dibangun oleh ilmuan. Tinjauan pustaka nasyid snada 

antara lain sebagai berikut: 

Pertama sebuah skripsi berjudul “Analisis Semiotik Pesan Dakwah Dalam 

Video Klip Matahari Karya Snada” sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nurul 

Fauziah dari Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 2015. Dalam skripsi ini menjelaskan serta menggambarkan tentang 

makna dari Qur’an Surat As-Syams. Lagu Matahari ini memiliki pesan dakwah 

yang mana untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan/perbuatan 

buruk. Persamaan peneliti dalam skripsi ini terdapat pada grup nasyid Snada yang 

mana membawakan nasyid-nasyid dengan tujuan untuk berdakwah atau menyeru 

untuk mengamalkan ajaran agama Islam. Perbedaan peneliti dengan skripsi tersebut 
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terdapat pada pembahasan, yang mana pembahasan dari saudari Nurul Fauziah 

mengenai analisis pengertian serta makna dari lagu Matahari. Sedangkan peneliti 

terfokus mengenai perkembangan serta dampak grup nasyid Snada dalam 

perkembangan grup nasyid di Indonesia.  

Kedua skripsi berjudul “Strategi Dakwah Grup Nasyid Snada Dalam 

Penyebaran Dakwah di Indonesia” sebuah penelitian yang dilakukan oleh 

Mohammad Syahid Ramdhani dari Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta 2018. Dalam skripsi ini menjelaskan strategi Snada 

dalam berdakwah, tidak hanya untuk umat muslim semata tetapi untuk non-muslim 

juga karena dalam perspektif para anggota Snada bahwa semua umat manusia 

berhak untuk mendapatkan dakwah. Dakwah yang dilakukan Snada tidak hanya 

melalui nayid tetapi melalui aksi sosial, aksi sosial sendiri merupakan kegiatan yang 

terkoordinasi untuk mencapai tujuan perubahan kelembagaan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, mengoreksi ketidakadilan 

ataumeningkatkan kualitas hidup. Persamaan peneliti dengan skripsi dari saudara 

Mohammad Syahid mengenai grup nasyid Snada serta peran perubahan yang 

dicapai serta peran dalam dakwah didalam bernasyid. Perbedaan dengan karya 

peneliti terdapat pada fokus kajian yang mana skripsi saudara Mohammad Syahid 

fokus akan perilaku serta hal apa yang dilakukan oleh Snada dalam berdakwah, 

menyeru kebaikan serta mengamalkan agama Islam sedangkan peneliti berfokus 

pada perubahan serta dampak dari grup nasyid Snada dalam perkembangan nasyid 

di Indonesia.  
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Ketiga jurnal Eri Satria bin Sanusi dan Roslan Mohamed, Analisis Dakwah 

Terhadap Peran Nasyid Dalam Dakwah, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Malaya, 

Kuala Lumpur, Vol. 16, No. 2, Februari 2017 halaman 227-242. Dalam jurnal 

dijelaskan mengenai dari pengertian nasyid dan dakwah sampai menjelaskan 

peranan nasyid dalam berdakwah. Berdakwah tidak selalu dengan metode ceramah, 

menggurui tetapi juga bisa dilakukan dengan bersenandung atau bernyanyi. Nasyid 

yang dinyanyikan berisi ajaran, ajakan, perintah dan larangan diambil dalam ajaran 

agama Islam. Persamaan peneliti dengan jurnal ini dalam hal menggunakan nasyid 

untuk berdakwah. Berdakwah tidak hanya dilakukan dengan ceramah, karena 

semakin lama akan terkesan membosankan maka dengan bernasyid berisi lirik-lirik 

ajaran agama Islam tidak akan menyebabkan bosan ataupun jenuh. Perbedaan 

peneliti dengan penulis jurnal terletak pada tujuan, jurnal menjelaskan mengenai 

peranan berdakwah dengan bernasyid yang memiliki banyak kesempatan lebih 

efisiensi dalam berdakwah, peneliti terfokus pada nasyid Snada dalam 

perkembangannya menumbuhkan semangat bernasyid untuk grup nasyid 

setelahnya.  

Keempat jurnal Anis Uyun Nurlidya, Husniyatul Badriyah Yaumi, Hisyam 

Awliya’ El Rahman, Pengaruh Sastra Arab Dan Islam Terhadap Nasyid Dan 

Perkembangan Sastra Musik Di Indonesia, Kajian tentang Bahasa, Sastra dan 

Budaya Arab di Indonesia, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, P-ISSN 2598-

0637, E-ISSN 2621-5632. Dalam jurnal tersebut menguraikan pengertian nasyid, 

sastra arab dan musik dengan ciri khas nuansa Islam. Dalam jurnal tersebut juga 

menguraikan pengaruh sastra-sastra arab dan ajaran agama Islam didalam 
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perkembangan nasyid di Indonesia. Persamaan peneliti terdapat pada 

perkembangan nasyid di Indonesia melaluibeberapa faktor seperti faktor pengaruh 

sastra-sastra arab. Sastra-sastra tersebut tidak selalu di nasyidkan dengan bahasa 

arab melainkan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah setempat untuk 

mempermudah dalam berdakwah. Perbedaan peneliti terdapat pada kajian, yang 

mana peneliti fokus mengkaji grup nasyid Snada dalam bernasyid yang 

menumbuhkan kecintaan terhadap nasyid.  

 

E. Landasan Teori 

Kajian penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi Agama. 

Antropologi agama merupakan pengetahuan yang berusaha mempelajari tentang 

manusia yang menyangkut agama dengan pendekatan budaya, atau dikata juga 

Antropologi Religi. 

terminologi yang terdiri dari dua kata, yaitu antropologi dan dakwah. 

Seperti antropologi, dakwah adalah disiplin ilmu. Bedanya, antropologi merupakan 

disiplin ilmu sosial, sedangkan dakwah adalah disiplin ilmu Islam. Dilihat dari 

objek kajiannya, antropologi dan dakwah sama-sama mempelajari manusia dan 

perilakunya secara bersamaan. Jika dalam dakwah, pelaku dakwah mencerminkan 

pemikirannya dalam karya tulis dan pengalamannya dalam kegiatan dakwah, maka 

secara antropologis itulah yang disebut dengan budaya manusia pelaku dakwah. 

Salah satu disiplin ilmu sosial yang mempelajari aspek budaya manusia adalah 

antropologi. Disinilah letak perjumpaan antara antropologi dan dakwah. Dari 

perjumpaan ini, harus diakui bahwa dakwah merupakan salah satu bentuk 
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kebudayaan manusia sebagai hasil perjuangan terus menerus dari cipta, rasa, dan 

karsa para da'i dan mad'u pada suatu waktu tertentu.10 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode Historis, yaitu menguji dan 

menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau untuk 

merekonstruksi peristiwa-peristiwa masa lampau berdasarkan data yang telah 

ditemukan11. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang merupakan penelitian 

pustaka dan lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan metode historis yang 

meliputi:  

1. Heuristik 

Heurustik yaitu kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau.12 

Heuristik merupakan langkah untuk memperoleh dan mengumpulkan data. 

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan berbagai data, baik kualitatif 

maupun kuantitatif. Data-data tersebut peneliti bisa mendapatkan dari buku-

buku, skripsi, karya ilmiah, artikel, jurnal. 

2. Verifikasi  

Verifikasi atau sering disebut dengan kritik sumber sejarah adalah 

upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibelitas sumber. Adapun caranya 

 
10 www.Journal.uinjkt.ac.id/index.php/dakwah/article/view/12049 diakses pada 19 Mei 

2022 pukul 08:56. 

11 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Noto Susanto (Jakarta: UI Press, 

1986), hlm. 32. 

12 A. Daliman, Metode Penelitian Sejarah (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm. 28. 

http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/dakwah/article/view/12049
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dengan melakukan kritik, yaitu kritik intern dan ekstern.13  Kritik ekstern 

bertujuan untuk menguji keaslian sumber, sedangkan kritik intern bertujuan 

untuk menguji keabsahan tentang kebenaran sumber. Dari sumber-sumber yang 

diperoleh peneliti akan melakukan kritik, baik ekstern maupun intern. 

3. Interpretasi  

Interpretasi merupakan penafsiran data yang telah menjadi fakta 

dengan cara menganalisis (menguraikan) dan sintesis (mengumpulkan) fakta 

yang relevan.  Dengan menggunakan historiografi menurut Prof A Daliman 

disusunlah ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Pada tahap ini 

dilakukan penafsiran fakta yang telah didapatkan berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan. 

4. Historiografi  

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam sebuah penelitian sejarah. 

Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil 

penelitian sejarah yang telah dilakukan.14 Dalam penulisan sejarah, lebih 

memperhatikan pada aspek-aspek kronologi dan dipaparkan secara sistematis, 

sehingga proses peristiwa bisa dijabarkan secara detail. 

 

 
13 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2007), hlm. 47. 

14 Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Yogyakarta: Ombak, 

2010), hlm. 65. 
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G. Sistematika Pembahasan  

Pembahasan ini disajikan dalam lima bab. Pembagian bab tersebut 

dimaksudkan untuk mengurai isi dari tiap-tiap bab secara mendetail. Dipaparkan 

dengan sistematis supaya menghasilkan pemahaman yang menyeluruh.  

Bab I, dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan 

dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan 

teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab I merupakan kerangka 

dasar dalam penelitian yang digunakan untuk menjelaskan bab-bab selanjutnya.  

Bab II, dalam bab ini menguraikan pembahasan mengenai sejarah nasyid 

dari Timur Tengah dan Malaysia, pengaruh dan ciri khas nya 

Bab III, dalam bab ini menguraikan sejarah berdirinya nasyid Snada, 

biodata, visi misi dari masing-masing pesonil grup nasyid Snada, perkembangan 

grup nasyid Snada, ciri khas grup nasyid Snada serta karya-karya grup nasyid 

Snada.   

Bab IV, dalam bab ini menguraikan pengaruh pernasyidan serta dampak 

grup nasyid snada dalam bidang sosial budaya, keagamaan, politik dan ekonomi 

serta dalam hal pertumbuhan grup-grup nasyid di Indonesia.  

Bab V, dalam bab ini berisi kesimpulan dan kritik saran. Kesimpulan ini 

dibuat berdasarkan hasil pembahasan yang berfungsi sebagai jawaban dari rumusan 

masalah dalam penelitian. Berdasarkan penelitian tersebut, dibuat pula saran-saran 

yang bersifat membangun dan menjadi pertimbangan dalam penelitian sejarah 

berikutnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka peneliti menarik 

kesimpulan dalam Grup Nasyid Snada memiliki landasan yang unik, berdirinya 

Grup Nasyid Snada sendiri dilingkungan yang mana bukan dari kampus Islam 

melainkan dari kampus yang notabennya bukan Islami yaitu Universitas Indonesia 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bermula dari tiga anak muda yaitu Agus 

Idwar Jumhadi (Iid), Erwin Yahya (Ewink), dan M. Lukman Nunasyim (Lukman) 

berkumpul dan berdiskusi di Musholla Fakultas lalu terbentuklah Grup Nasyid 

TRIO APS. TRIO APS tersebut didasarkan kepada jurusan yang mereka ampu 

dalam pendidikan di UI FISIPOL. Grup nasyid yang bermula terbentuk ini 

bernuansa Islami kental yang mana menyanyikan lagu-lagu nasyid yang berisi puji-

pujian kepada Allah SWT, Rosulullah SAW, pujian kepada Malaikat dan para 

sahabat. Trio Aps melakukan aksinya pada acara-acara kampus, acara pernikahan 

dan tidak luput dalam acara pengajian.  

Trio Aps mendapat dukungan besar disaat sedang manggung dalam kegiatan 

mengisi acara pengajian yang mana pengajian tersebut di isi oleh Kiai kondang 

pada masa tersebut yaitu KH. Toto Tasmara. Kiai Toto Tasmara mengagumi 

potensi dari Grup Nasyid Trio Aps serta mendukung kegiatan dalam pernasyidan 

yang dilakukan Trio Aps tersebut. Keberuntungan datang menghampiri Trio Aps 

tersebut selain mendapat dukungan dari sang Kiai, mendapat inspirasi mengganti 
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nama grup nasyid menjadi “SNADA” yang berarti Senandung Nasyid dan Dakwah. 

Snada mulai resmi berdiri lalu masuklah personil baru Snada yaitu Alamsyah (Isa), 

Alamsyah Agus (Aal) dan M. Iqbal Taqiudin (Iqbal) melengkapi rumusan nasyid 

mereka sehingga seperti Boy II Men pada saat itu.  

Snada melakukan perilisan nasyid dan diterima khalayak umum dengan 

respon yang baik membuat Snada bersemangat meningkatkan performa mreka 

dalam bernasyid. Pada tahun 1995 Alamsyah (Isa), Lid di tahun 2002, dan Aal di 

tahun 2006 keluar dari grup Snada dikarnakan kesibukan masing-masing dan visi 

yang berbeda. Namun tidak membuat Snada menyerah dalam dunia Nasyid, 

masuknya personil baru yaitu Ikhsan Nur Ramadhan (Ikhsan) di bulan Maret tahun 

1999 yang bernotaben mualaf dan Teddy Tardiana Tarlanda (Kang Teddy) di bulan 

November tahun 2000, membuat personil lebih selaras dan serasi. Ikhsan 

merupakan mantan pe-bassist dan Teddy merupakan penyanyi professional 

membuat performa Snada lebih sempurna, penuh ragam, ekspresi suara dan 

karakter vocal yang jauh lebih prima. Kemampuan olah suara Kang Teddy saling 

melengkapi dengan karakter vocal Iqbal.  

Grup nasyid Snada berkiprah dari tahun 1991 hingga sekarang, memiliki 

banyak kisah perjuangan serta moment-moment penting dihati para personil Grup 

Nasyid Snada serta para penggemar dan penikmat nasyid di Indonesia. Prestasi 

yang diraih Snada terbilang sangat gemilang selain mendapat juara dalam lomba-

lomba pernasyidan di Indonesia juga termasuk grup nasyid lama yang masih eksis 

dan diminati khalayak umum. Selain daripada itu sudah banyak mengadakan 

konser-konser nasyid didalam negeri dan diluar negeri  
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B. Saran  

Bagi masyarakat Indonesia, jangan pernah lupakan nasyid dihati masyarakat 

dikarnakan dengan nasyid kita mampu menyelami agama dan dunia secara bersama 

tanpa meninggalkan nilai-nilai yang ada. Bernasyid membuat kita mengetahui 

ajaran agama Islam secara mudah dan menyenangkan. Bernasyid juga membuat 

hati menjadi damai dan tertram tentunya dikarnakan tiada kata dusta dan hal-hal 

yang senonoh. Bagi tim Grup Nasyid, janganlah menyerah menyerukan kebaikan 

walau hanya dengan nasyid. Nasyid merupakan salah satu media dalam berdakwah 

yang mana mudah untuk diajarkan dan diamalkan. Dengan bernasyid pula ajaran 

agama tetap terjaga dan terlaksana, dengan nasyid memudahkan penyampaian 

dalam berdakwah.  
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