
BAB VI
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap fungsi musik Death Metal sebagai

penyampai pesan dakwah, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Lirik lagu grup musik Purgatory diciptakan dengan menjadikan Al-Qur’an

sebagai sumber utamanya, berisi pesan-pesan akhlak dan aqidah yang benar

sesuai ajaran Islam. Hal ini membentuk sebuah mindset masyarakat bahwa

musik Death Metal dapat digunakan dalam jalan kebaikan, dan lirik lagunya

digunakan sebagai penyampai pesan dakwah Islam kepada khalayak luas.

Terkait dengan Teori Konstruksi Sosial yang digunakan, peneliti melihat

adanya kenyataan yang muncul dari kenyataan yang ada sebelumnya.

Purgatory mengeksternalisasikan gagasannya mengenai nilai Islam melalui

lirik lagu musik Death Metal kepada khalayak. Musik tersebut diakui oleh

pengamat musik sebagai Metal Islami. Masyarakat yang menikmati musik

Purgatory pun terinternalisasi dengan gagasan yang disampaikan Purgatory.

Pada akhirnya, internalisasi tersebut menimbulkan efek pada masyarakat

sehingga memunculkan fungsi musik Death Metal sebagai penyampai pesan

dakwah dan terus-menerus menciptakan pengakuan terhadap musik Metal

Islami secara dialektik.
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2. Aksi panggung grup musik Purgatory yang menjadi sebuah terobosan baru

dalam dunia musik Underground karena keunikan mereka dalam setiap live

perform-nya. Aksi panggung mereka yang penuh akan unsur Islam seperti

mengganti “Salam Metal” yang sudah umum dikenal menjadi Salam Satu

Jari, yang menyatakan akan ketauhidan kita sebagai umat manusia terutama

umat Muslim atas keesaan Allah SWT. Selain itu logo mereka yang

menggunakan simbol Islam yaitu bulan bintang, menanamkan kembali

ingatan kepada masyarakat akan simbol yang tak lain merupakan simbol

Islam yaitu bulan dan bintang. Ditambah dengan topeng dan riasan wajah

mereka yang mengingatkan akan tampilan luar manusia yang penuh akan

kemunafikan, dan manusia tidak diperbolehkan untuk menghakimi orang

lain dari sisi luarnya saja. Sehingga hal tersebut dapat menjauhi kita sebagai

manusia dari sifat munafik. Hal ini menciptakan mindset bagi khalayak luas

bahwa musik Death Metal dapat digunakan dalam jalan kebaikan, dan aksi

panggungnya digunakan sebagai penyampai pesan dakwah Islam.

Terkait dengan Teori Konstruksi Sosial yang digunakan, peneliti melihat

adanya kenyataan yang muncul dari kenyataan yang ada sebelumnya.

Purgatory mengeksternalisasikan gagasan mereka tentang nilai-nilai Islam

melalui aksi panggung mereka yang dekat dengan nilai-nilai Islam. Gagasan

tersebut diakui oleh pengamat musik yang mengatakan bahwa pemusik

Metal Islami tak hanya terlihat dari musik dan lirik mereka, namun attitude

dan performance (aksi panggung) mereka, yang hal tersebut terlihat dari aksi

panggung Purgatory. Masyarakat yang menikmati musik Purgatory pun
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terinternalisasi dengan gagasan yang disampaikan Purgatory. Pada akhirnya,

internalisasi tersebut menimbulkan efek pada masyarakat sehingga

memunculkan fungsi musik Death Metal sebagai penyampai pesan dakwah

dan terus-menerus menciptakan pengakuan terhadap musik Metal Islami

secara dialektik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, penulis memiliki beberapa saran yang perlu

diperhatikan, antara lain:

1. Hasil penelitian ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, sehingga

penulis menyarankan agar penelitian ini dapat dikembangkan lagi oleh

peneliti lainnya terkait musik sebagai penyampai pesan dakwah, khususnya

musik Underground dan Death Metal.

2. Penulis memiliki harapan agar mindset yang tumbuh di masyarakat bahwa

musik Death Metal yang penuh akan nilai-nilai negatif dapat hilang, karena

musik ini sendiri dapat digunakan ke arah yang positif, seperti halnya pada

penelitian ini yaitu penyampai pesan dakwah Islam.

3. Dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan dikarenakan keterbatasan

peneliti dalam eksplorasi data terlebih dalam hal musik Death Metal sebagai

penyampai pesan dakwah. Untuk itu penelitian selanjutnya mengenai musik

khususnya musik Death Metal dan dakwah untuk lebih menggali data lebih

dalam mengenai hal tersebut.


