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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Aspek pendidikan Islam yang terdapat dalam lagu H. Rhoma Irama terdiri 

dari nilai akidah, ibadah dan akhlak hal ini dapat dilihat dari lirik lagu 1. 

Lā Ilāha Illallāh, 2. Taqwa, 3. Ampunilah, 4. Kematian, 5. Sebujur 

Bangkai. Lagu Rhoma Irama yang nilai ibadah berjudul: 1. Haji, 2, 

Bismillah, 3. Sedekah, 4. Qoran dan Koran, 5. Lima. Lagu Rhoma Irama 

yang nilai akhlak berjudul : 1. Keramat, 2. Yatim Piatu, 3. Ghibah, 4. Adu 

Domba, 5. Judi. 

2. Nilai Pendidikann Islam yang terdapat dalam lirik lagu karya H. Rhoma 

Irama ialah:  

a. Lirik Laa illahaillah mengandung nilai keimanan, kejujuran, 

ketawadhu’an (rendah hati), nilai Ifafah (menjaga kehormatan diri) dan 

nilai-nilai luhur lainnya, relevan untuk diwujudkan dalam kehidupan 

manusia sebagai makhluk personal. 

b. Lirik takwa mengandung nilai tentang perintah untuk taat dan patuh 

kepada Allah SWT, muatan nilai yang terdapat dalam lirik ini bahwa 

derajat tertinggi di hadapan Tuhan bukan terletak pada miskin dan 

seberapa kaya manusia, melainkan sejauhmana ketaqwaan dalam diri 

manusia itu sendiri. 

c. Lirik Ampunilah mengandung nilai pendidikan Islam yang terkandung 

tentang perintah untuk taat dan selalu berdo’a memohon ampunan kepada 
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Allah SWT atau bertobat.  

d. Lirik Kematian mengandung nilai tentang bentuk pertanggungjawaban: 

1) Allah menciptakan mati dan hidup bermaksud untuk menguji, 

membedakan dan menentukan manusia berdasarkan amalan dan 

perbuatan mereka terhadap perintah dan larangan yang Allah swt 

kemukakan untuk diberikan pembalasan. 2) menghindari dunia ini yang 

tampak sempit lantaran dipenuhi oleh keturunan manusia yang banyak. 

3) sebagai peringatan (wa’id) kepada semua makhluk, khususnya 

manusia dan jin supaya dengan demikian, mereka senantiasa menjaga 

diri dalam setiap perbuatannya. 

e. Lirik lagu Sebujur Bangkai mengandung makna : bahwa setiap manusia 

semua akan mati dan akan mempertanggungjawabkan semua amal 

perbuatannya selama di dunia. Dan setiap manusia yang sudah meninggal 

akan terputus amalnya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu 

yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh. 

f. Lirik Haji mengandung nilai tentang : 1) Ibadah haji merupakan jihad,  

2) yang paling utama.Ibadah haji dapat menjadikan kita kembali kepada 

fitrah seperti bayi yang baru di lahirkan, 3) Haji merupakan manifestasi 

ketundukan kepada Allah swt semata, 4) Melaksanakan kewajiban haji 

merupakan ungkapan syukur atas nikmat harta dan kesehatan, 5) Haji 

menempa jiwa agar memiliki semangat juang tinggi, 6) Mampu 

membangkitkan semangat ibadah yang sempurna dan ketundukan tiada 

henti kepada perintah Allah swt, 7) Merasakan keakraban dengan Allah. 
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Seluruh rangkaian ibadah haji akan mengiring kita untuk lebih 

merasakan kedekatan dengan Allah, 8) Menumbuhkan kecintaan 

kepada Rasulullah, karena ketika seseorang yang melaksanakan 

rangkaian ibadah haji di Mekah dan Madinah, maka akan tergambar 

dalam fikirannya tentang perjuangan Rasulullah, 9) Menumbuhkan 

semangat persaudaraan Islamiyah, 10) Mengingatkan manusia  akan  

makna dan hakikat keberadaannya di dunia. 

g. Lirik bismillah mengandung nilai tentang : 1) Membaca Bismillah 

dalam setiap aktivitas akan mendatangkan keberkahan (tambahan 

kebaikan) bagi manusia, 2) Manusia akan mendapatkan keberkahan bila 

pekerjaanya diawali dengan Bismillah. Pekerjaan yang dilakukan akan 

dikaruniai kebaikan oleh Allah, 3) Aktivitas makan dan minum 

hendaklah kita awali dengan Bismillah agar makanan kita menjadi 

berkah, 4) Membaca Bismillah menandakan kita bersyukur pada Allah. 

Apabila kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya untuk 

kita, 5) Apabila kita mengingkari (kufur) terhadap perintah Allah maka 

sesungguhnya Allah akan membalasnya dengan Azab yang sangat pedih. 

h. Lirik sedekah mengandung nilai tentang perintah untuk saling berbagi dan 

patuh kepada Allah SWT, dan bagaimana kita bisa berbagi antar sesama, 

sebab dari harta kita terdapat rezeki untuk orang lain. 

i. Lirik Qoran dan Koran mengandung nilai tentang : Nilai yang dapat 

diambil dalam lagu ini ialah Alquran merupakan firman (perkataan) 

Allah SWT sebagai pedoman bagi umat Islam merupakan penuntun jalan 



154 
 

manusia dalam meniti kehidupan dunia, oleh sebab itu Alquran harus 

dibaca, dipelajari makna dari tiap-tiap ayatnya. Jangan sampai kesibukan 

di dunia membuat manusia lupa dengan waktu demi sebuah ilmu yang 

mereka kembangkan untuk menaklukan dunia. 

j. Lirik lagu lima menyerukan hadis Nabi SAW yang harus diikuti dan 

diaplikasikan dalam kehidupan umatnya. Karena, hal itu merupakan 

salah satu wujud keimanan manusia terhadap Allah SWT yaitu percaya 

kepada Rasul-Nya yang membawa risalahnya. 

k. Lirik keramat mengandung nilai tentang : 1) Kita harus menghormati 

seorang ibu karena ibu telah melahirkan dan membesarkan kita, 2) 

Apabila kita memohon kebaikan maka mohonlah doa ibu, 3) Doa ibu doa 

yang paling keramat di muka bumi oleh karena itu kita jangan sampai 

menyakiti hati seorang ibu. Kutukannya dapat menjadi kenyataan, 4) 

Seorang ibu harus mampu melahirkan dan membesarkan anak-anaknya, 

5) Seorang anak harus memohon Ridho ibu karena Ridho Allah 

bergantung pada ridho ibu pada anak-anaknya. 

l. Lirik yatim piatu mengandung nilai tentang bahwa kelebihan mengasuh 

anak yatim piatu adalah: 1) Menjadi teman Rasulullah SAW di surga 

nanti, 2) Menumbuhkan sikap lemah lembut, 3) Menjauhkan diri dari 

sifat kikir, 4) Menjadi pengikut setia Rasulullah SAW, 5) Bertambah 

rezekinya.  

m. Lirik ghibah mengandung nilai bahwa ghibah dalam bentuk kekufuran, 

yaitu apabila ia berbuat ghibah pada seorang (yang tidak berhak untuk di 



155 
 

ghibah), maka kemudian dikatakan kepadanya: “jangan ber-ghibah!” 

(padahal dalam hatinya ia tahu bahwa dia sedang meng-ghibah). 

n. Lirik lagu adu domba mengandung tentang : pihak-pihak tertentu yang 

mengadu domba demi kepentingan mereka sendiri tanpa melihat dampak 

bagi orang lain, selain itu dampak yang akan terjadi adalah permusuhan 

yang meyebabakan perpecahan. Seperti halnya dalam liriklagu tersebut 

“kasihan aduhai kasihan Domba-Domba pun bermusuhan” lirik lagu 

tersebut mendeskripsikan bahwasannya dampak dari adu domba bisa 

menyebabkan permusuhan atau perpecahan. Dari lirik lagu tersebut dapat 

diajarkan pada peserta didik mengenai ukhuwah. 

o. Lirik lagu mengandung makna tentang : menjelaskan bagaimana nilai-nilai 

akhlak buruk perjudian sangat merugikan orang. Perjudian merupakan salah 

satu prilaku yang dapat merusak akhlak dan keimanan. Karena, dari perjudian 

akan muncul keinginan untuk terus menang bagaimana pun caranya hingga 

meminta bantuan dukun, akibatnya menjadikan keimanan kepada Allah SWT 

akan runtuh yang menjurus pada syirik.   

B. Saran-saran 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan konsep dalam pembelajaran  

Pendidikan Agama Islam melalui media lagu religi karya H. Rhoma Irama.  

2. Untuk para guru di sekolah lirik lagu H. Rhoma Irama dapat dijadikan 

media atau sarana belajar pendidikan Islam. 

3. Sebagai bahan referensi bagi pengajar Pendidikan Islam melalui Lirik Lagu 

Rhoma Irama yang meliputi nilai akidah, ibadah dan akhlak. 


