
Jurnal Al-Muttaqin - 44 - 

 

GAYA KOMUNIKASI NABI MUHAMMAD SAW 

 

Oleh: Halim Setiawan, S.Th.I.1 

 

ABSTRAK 

 

Nabi Muhammad SAW adalah seorang komunikator yang tangguh dan 

fasih. Kata-kata yang diucapkan sangat singkat dan padat, namun sarat akan 

makna. Ucapan Nabi Muhammad SAW tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga 

mengena secara logika di pikiran lawan bicaranya. Nabi Muhammad SAW 

memiliki sifat dan sikap yang agung. Beliau berbicara dengan retorika yang baik. 

Tutur kata beliau sangat teratur. Setiap untaian katanya tersusun rapi. Sehingga, 

siapa pun lawan bicaranya, ia akan dengan mudah menangkap maksud dari 

ucapan beliau. Saat berkomunikasi, Nabi Muhammad SAW selalu memperhatikan 

tingkat intelektualitas dan pemahaman lawan bicaranya (komunikan). Bahkan, 

Nabi Muhammad SAW tidak segan untuk mengulang perkataannya agar dapat 

dipahami lawan bicaranya. Selain itu Nabi Muhammad SAW juga kerap 

menggunakan bahasa tubuh atau isyarat agar lawan bicara mampu memahami 

dan lebih merasakan maksud dari ucapan beliau. Nabi Muhammad SAW sangat 

memperhatikan orang-orang yang dihadapinya dan menyesuaikan pesan 

komunikasi yang disampaikan sesuai dengan keadaan komunikannya. Sebagai 

komunikator, Nabi Muhammad selalu berupaya memahami dan menyesuaikan 

diri dengan kondisi psikologis lawan bicarannya agar bisa menjalin komunikasi 

dengan baik. Beliau selalu memperhatikan siapa dan bagaimana lawan 

bicaranya.  

Kejujuran Nabi Muhammad SAW sangat terkenal, baik diantara sahabat 

maupun musuhnya. Kejujuran dalam berkomunikasi sangat penting, untuk sebuah 

kebenaran pesan yang akan disampaikan. Begitu juga dengan Rasulullah SAW 

yang terkenal dengan kejujurannya. Andaikan Rasulullah SAW pernah berdusta 

maka tidak akan ada orang yang akan memeluk agama Islam. Tingkat 

keberhasilan komunikasi yang digunakan Rasulullah SAW dalam menyampaikan 

dakwah merupakan buah dari kejujuran beliau. Kejujuran merupakan penentu 

keberhasilan dalam proses komunikasi. 

 

Kata Kunci: Gaya Komunikasi, Nabi Muhammad SAW 

 

 

A. Pendahuluan 

Agama Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW 

mengandung implikasi kependidikan yang bertujuan untuk menjadi rahmat 

bagi sekian alam. Hal tersebut karena seluruh ajaran Islam yang membawa 

nilai-nilai dan norma-norma kewahyuan bagi kepentingan hidup manusia di 
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atas bumi, baru aktual dan fungsional bila di internalisasikan ke dalam pribadi 

melalui proses kependidikan yang konsisten dan terarah kepada tujuan.2 

Akhlak kepada Nabi Muhammad SAW merupakan konsekuensi logis 

dari akhlak kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW dan juga para Rasul 

yang lain merupakan utusan Allah SWT yang menyampaikan pesan-pesan 

Allah SWT kepada umat manusia. Allah SWT menurunkan wahyu-wahyu-

Nya kepada manusia melalui para rasul-Nya mulai Nabi Adam a.s. hingga 

Nabi Muhammad SAW. 

Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah SWT yang 

terakhir memiliki keistimewaan dibanding Nabi-nabi sebelumnya. Salah satu 

keistimewaannya adalah misi risalah Muhammad SAW tidak terbatas pada 

umat (bangsa) tertentu, tetapi meliputi semua umat manusia (rahmatan 

lil’alamin ). Semua umat manusia yang hidup pada masa Muhammad SAW 

hingga tibanya hari akhir nanti wajib mengikuti syariat yang dibawa Nabi 

Muhammad SAW. 

Seorang panutan bagi seluruh umat Islam harus memiliki gaya 

komunikasi yang baik. Dengan begitu ia akan dapat bekerja dengan baik dan 

mampu mencapai tujuannya. Dalam hal gaya komunikasi ini Nabi Muhammad 

SAW adalah sosok yang patut ditiru dan dijadikan panutan. Nabi Muhammad 

SAW memiliki gaya komunikasi yang sangat luar biasa. Berikut mengenai 

kehebatan gaya komunikasi Nabi Muhammad SAW. 

 

B. Definisi Gaya Komunikasi 

Komunikasi adalah suatu proses yang mana seseorang bisa memahami 

dan dipahami oleh orang lain. Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-

kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, 

mempertahankan atau memperkuat ego.3 Komunikasi digunakan untuk 

menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial 

dengan orang di sekitarnya, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk 

merasa, berfikir, atau berperilaku seperti yang diinginkan.4 

Secara sederhana komunikasi dipahami sebagai proses penyampaian 

informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-

simbol, seperti kata-kata, gambar, angka, dan lain-lain.5 Komunikasi adalah 

proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui 

media yang menimbulkan efek tertentu.6 Komunikasi merupakan suatu proses 

di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebuh 

dengan maksud untuk mengubah tingkah laku seseorang.7 

                                                 
2 Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 4. 
3 Armawati Arbi, Psikologi Komunikasi dan Tabligh, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 6. 
4 Elvinaro Ardianto dan Bambang Q-Anees, Filsafat Ilmu Komunikasi, (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2009), h. 2. 
5 Suryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 50. 
6 Deddy Mulyana. Ilmu Komunikasi. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2003), h. 62. 
7 Hafieda Cangara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2014), h. 35. 
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 “Communication is the transmission of a message from a source to a 

receiver”.8 (Komunikasi adalah penyaluran pesan dari sumber kepada 

penerima). Berkomunikasi itu tidak mudah, terkadang seseorang dapat 

berkomunikasi dengan baik kepada orang lain karena berkomunikasi dengan 

manusia dari segala perbedaannya. Setiap orang mempunyai ciri-ciri khas 

tersendiri dalam bersikap, bertingkah laku, dalam melihat dunia ini, dalam 

memandang diri sendiri dan orang lain. 

“Communicating or getting our massage across is the concern not only 

of second language teachers but of us all in our daily lives in whatever 

language we happen to use”.9 (Berkomunikasi atau menguraikan pesan kata 

adalah tidak hanya menyangkut bahasa kedua guru tetapi semua yang ada 

dalam kehidupan sehari-hari kita bahasa apapun yang kita gunakan). 

Berkomunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan melalui seorang guru 

yang menjadi komunikator yang selalu berlangsung dalam kehidupan sehari-

hari. Dalam berkomunikasi diperlukan adanya gaya komunikasi yang dapat 

membedakan cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain.  

Gaya komunikasi (communication style) didefinisikan sebagai 

seperangkat perilaku antarpribadi yang terspesialisasi digunakan dalam 

suatu situasi tertentu (a specialized set of interpersonal behaviors that are 

used in a given situation). Gaya komunikasi merupakan cara penyampaian 

dan gaya bahasa yang baik. Gaya yang dimaksud sendiri dapat bertipe 

verbal yang berupa kata-kata atau nonverbal berupa vokalik, bahasa badan, 

penggunaan waktu, dan penggunaan ruang dan jarak.10 Pengalaman 

membuktikan bahwa gaya komunikasi sangat penting dan bermanfaat 

karena akan memperlancar proses komunikasi dan menciptakan hubungan 

yang harmonis. 

Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku 

komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan 

tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Kesesuaian dari satu gaya 

komunikasi yang digunakan, bergantung pada maksud dari pengirim 

(sender) dan harapan dari penerima (receiver). 

Gaya komunikasi dipengaruh situasi, bukan kepada tipe seseorang, 

gaya komunikasi bukan tergantung pada tipe seseorang melainkan kepada 

situasi yang dihadapi. Setiap orang akan menggunakan gaya komunikasi 

yang berbeda-beda ketika mereka sedang gembira, sedih, marah, tertarik, 

atau bosan. Begitu juga dengan seseorang yang berbicara dengan sahabat 

baiknya, orang yang baru dikenal dan dengan anak-anak akan berbicara 

dengan gaya yang berbeda. Selain itu gaya yang digunakan dipengaruhi 

oleh banyak faktor, gaya komunikasi adalah sesuatu yang dinamis dan 

sangat sulit untuk ditebak. Sebagaimana budaya, gaya komunikasi adalah 

                                                 
8 Baran Stanley J, Introduction to Mass Communication: Media Liberary and Culture, 

(New York: Mc-GrewHill, 2009), h. 4. 
9 Sndra J. Savignon, Communicative competence: Theory and Classroom Practice, 

(Amerika: Addision Wesley Publishing Company, 2006), h. 4. 
10 Widjaja H.A.W, Ilmu Komunikasi Pengantar Studi, (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2000), h. 

57. 
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sesuatu yang relatif, tergantung siapa dan dimana proses komunikasi itu 

berlangsung. 

 

C. Nabi Muhammad SAW Berbahasa Sederhana, Singkat, dan Padat 

Tugas seorang komunikator adalah memberikan suatu pesan, melatih 

suatu kecekapan, serta menentukan arah dan keyakinan. Itu semua bukanlah 

suatu tugas mudah. Di samping komunikator harus memiliki kesabaran, 

kreativitas, menjadi teladan, pendidikan juga harus memiliki pengetahuan 

dasar dalam mengajar, termasuk di dalamnya penerapan metode yang benar 

dan waktu yang tepat.11 Nabi Muhammad SAW adalah seorang pengajar, 

karena beliau sendiri juga pernah menyebut dirinya sendiri sebagai mu’allim.12 

Nabi Muhammad SAW adalah seorang komunikator yang tangguh dan 

fasih. Kata-kata yang beliau ucapkan sangat singkat dan padat, namun sarat 

akan makna. Para sahabat bercerita bahwa ucapan Nabi Muhammad SAW 

sering menyebabkan hati para pendengarnya berguncang dan membuat air 

mata mereka berlinang. Ucapan beliau tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga 

mengena secara logika di pikiran lawan bicaranya. 

Kemampuan Nabi Muhammad SAW dalam hal komunikasi ini dapat 

dilihat dari sabda-sabdanya. Banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad 

SAW yang memiliki redaksi kalimat singkat namun demikian padat 

maknanya. Misalnya perkataan Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: 

“seperti apa keberadaan kalian, seperti itulah kalian diserahi kekuasaan.” 

Menurut Said Hawa, hadis ini mencakup kaidah inti dari politik suatu bangsa. 

Di dalam kalimat pendek ini, terkandung beberapa kaidah penting dalam ilmu 

politik. Pertama, bahwa suatu bangsa bertanggung jawab terhadap keadaan 

pemerintahannya. Kedua, bahwa moral suatu bangsa lebih penting dari pada 

peraturan dan bentuk pemerintahan negara. Ketiga, bahwa kekuasaan adalah 

pengikut dan bukan asal. Keempat, bahwa menurut ilmu politik modern, 

sumber kekuasaan ada di tangan rakyat. Dan terakhir, yang kelima, hadis ini 

mengandung sebuah kaidah bahwa suatu bangsa berhak mendapatkan 

penguasa yang mereka dapat bersabar terhadapnya, meski bukan penguasa 

yang baik. 

Sementara itu Abbas Mahmoud al-Akkad, guru besar dan sastrawan 

terkemuka abad ke-20 dari Mesir memberikan komentar mengenai 

keistimewaan Nabi Muhammad SAW ini. Ia berkata:  

Contoh-contoh hadis seperti itu dalam dasar-dasar politik, moral, ekonomi, 

dan sosial sangat banyak dan sulit dihitung jumlahnya. Muhammad SAW 

adalah orang yang fasih bahasanya, fasih lisannya, dan fasih 

penyampaiannya. Ia sangat pandai mengungkapkan perkataan dalam 

kalimat yang indah, penuh makna lagi berbobot. Bahasanya ringkas penuh 

makna, dan keindahan bahasanya mencapai puncak kemuliaan. Pada lisan 

                                                 
11 Lihat Hidayatullah Ahmad al-Syas, Ensiklopedi Pendidikan Anak Muslim, Penerjemah, 

Sari Narulita dan Umron J, (Jakarta: Fikr, 2007), h. 217-218. 
12 Lihat Fadhl Ilaihi, Muhammad SAW Sang Guru yang Hebat, Penerjemah, Nurul 

Mukhlisin, (Surabaya: Elba, 2006), h. 22. 
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dan hatinya terdapat tanda-tanda kerasulan, bahkan beliau adalah teladan 

para rasul.13 

 

Itulah salah satu contoh kehebatan Nabi Muhammad SAW dalam hal 

komunikasi. Tentu saja, dengan kemampuan semacam itu, Nabi Muhammad 

SAW akan dengan mudah menjalin komunikasi dengan orang lain dan 

mewujudkan tujuannya dengan kemampuannya itu. Keahlian dalam 

komunikasi semacam inilah yang perlu diteladani komunikator agar mampu 

dengan mudah menjalankan tugas dan fungsinya. Jelasnya, seorang 

komunikator juga perlu memperhatikan penggunaan bahasa yang sederhana, 

singkat dan mudah dipahami oleh komunikan atau lawan bicaranya, baik 

secara personal maupun interpersonal (massa). Berbahasa dengan mudah dan 

sederhana ini tentu sangat berkaitan erat dengan latar belakang orang yang 

dihadapi. Hal ini biasanya berkaitan dengan kondisi psikologis, kultur, dan 

pendidikan komunikan atau orang yang diajak komunikasi. 

  

D. Nabi Muhammad SAW Berbicara dengan Retorika yang Baik 

Retorika adalah seni berkomunikasi secara lisan, yang dilakukan oleh 

seseorang kepada jumlah sejumlah orang secara langsung dengan bertatap 

muka.14 Retorika diartikan sebagai seni menggunakan kata-kata secara 

mengesankan, baik lisan maupun tulisan, atau berbicara dengan banyak orang 

dengan menggunakan petunjuk dan rekaan.15 

Retorika dikenal pula dengan istilah the art of speaking yang artinya 

seni di dalam berbicara atau bercakap. Secara sederhana dapat dikemukakan 

bahwa retorika adalah suatu ilmu yang mempelajari atau mempersoalkan 

tentang bagaimana berbicara yang mempunyai daya tarik yang mempesona 

sehingga orang yang mendengarkannya dapat mengerti dan tergugah 

perasaannya.16 Retorika terbaik yang pernah digunakan adalah retorikanya 

Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan misi dakwahnya. 

Aisyah Ra. Berkata: 

ثَنَا اْبُن ِشهَاٍب َعْن ُعْرَوَة َعْن عَائَِشَة  ثَنَا ُأَساَمُة ْبُن َزيٍْد قَاَل َحدَّ ثَنَا َرْوٌح قَاَل َحدَّ َحدَّ

ٍم بَيْنَُه  قَالَْت  َدُُكْ َهَذا يََتََكَُّم ِبلََكَ ُد ََسْ َ ََل يَْْسُ ُ عَلَْيِه َوَسَّلَّ ِ َصَّلَّ اَّللَّ ََكَن َرُسوُل اَّللَّ

َعهُ فَْصٌل يَْ   َفُظُه َمْن ََسِ
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Rauh ia berkata; telah menceritakan 

kepada kami Usamah bin Zaid ia berkata; telah menceritakan kepada kami 

Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah berkata; "Tidaklah Rasulullah 

shallaallahu 'alaihi wa sallam membuat-membuat perkataan ini kepada 

                                                 
13 Iqra’ al-Firdaus, Kiat Hebat Public Relations Ala Nabi Muhammad SAW. (Yogyakarta: 

Najah, 2013), h. 139. 
14 Yusuf Zainal Abidin, Pengantar Retorika, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 7. 
15 Kustadi Suhandang, Retorika: Strategi Teknik dan Taktik Pidato, (Bandung: Nuansa, 

2009), h. 25. 
16 Fitriana Utami Dewi, Public Speaking: Kunci Sukses Bebicara di Depan Publik Teori 

dan Praktik. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), cet. II. h. 60. 
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kalian, beliau menuturkan dengan perkataan yang jelas lagi terperinci 

sehingga orang yang mendengarnya akan langsung menghafalnya." (H.R. 

Ahmad: 25012).17 

Nabi Muhammad SAW memiliki sifat dan sikap yang agung. Tutur kata 

beliau sangat mengagumkan. Beliau berbicara dengan retorika yang baik. 

Tutur kata beliau sangat teratur. Setiap untaian katanya tersusun rapi. 

Sehingga, siapa pun lawan bicaranya, ia akan dengan mudah menangkap 

maksud dari ucapan beliau. Mengenai hal ini Aisyah Ra. berkata: "Tidaklah 

Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam membuat-membuat perkataan ini 

kepada kalian, beliau menuturkan dengan perkataan yang jelas lagi terperinci 

sehingga orang yang mendengarnya akan langsung menghafalnya."  

Dalam berkomunikasi, Nabi Muhammad SAW selalu memperhatikan 

tingkat intelektualitas dan pemahaman lawan bicaranya (komunikan). Bahkan, 

beliau tidak segan untuk mengulang perkataannya agar dapat dipahami lawan 

bicaranya. Mengenai hal ini, Anas bin Malik Ra. berkata: “Rasulullah sering 

mengulangi perkataannya tiga kali agar dapat dipahami.”  

ثَنَا َعْبُد الصَّ  َفاُر َحدَّ ِ الصَّ ثَنَا َعْبَدُة ْبُن َعْبِد اَّللَّ ِ ْبُن الُْمثََّنَّ َحدَّ ثَنَا َعْبُد اَّللَّ َمِد قَاَل َحدَّ

ِ َعْن َأنٍَس  ثَنَا ثَُماَمُة ْبُن َعْبِد اَّللَّ َذا  قَاَل َحدَّ
ِ
َُّه ََكَن ا َ َأن ُ عَلَْيِه َوَسَّلَّ َعْن النَِّبيِ َصَّلَّ اَّللَّ

َذا أَ 
ِ
َمٍة َأعَاَدَها ثَََلًثا َحَّتَّ تُْفهََم َعْنُه َوا ْم تَََكََّم ِبََكِ َ عَلَْْيِ ْم َسَّلَّ َ عَلَْْيِ ََت عَََّل قَْوٍم فََسَّلَّ

 ثَََلًثا 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Abdullah Ash Shafar 

Telah menceritakan kepada kami Abdushshamad berkata, Telah menceritakan 

kepada kami Abdullah bin Al Mutsanna berkata; Tsumamah bin Abdullah 

telah menceritakan kepada kami dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bila berbicara diulangnya 

tiga kali hingga dapat dipahami dan bila mendatangi kaum, Beliau memberi 

salam tiga kali. (H.R. Bukhari: 93).18 

Salah satu yang menjadi khas retorika Nabi Muhammad SAW adalah 

beliau kerap kali mengawali pembicaraan dengan melontarkan pertanyaan. 

Beliau menggunakan metode bertanya seperti kalimat at-tanbith (tidakkah) 

untuk mengawali sebuah kalimat guna menarik perhatian dan memancing 

pendengarnya. Misalnya, pada suatu ketika, beliau bertanya kepada para 

sahabat, “tahukah kalian apa muflis (bangkrut) itu?” 

Para sahabat menjawab, “Wahai Rasulullah, yang disebut muflis 

(bangkrut) menurut kami adalah orang-orang yang tidak memiliki uang 

sepeser pun alias bangkrut.” Nabi Muhammad SAW menjawab: seperti yang 

terdapat dalam kitab hadis Muslim: 

                                                 
17 Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, Kitab Ahmad Hadits No. 25012. 
18 Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, Kitab Bukhari Hadits No. 93. 
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ثَنَا قُتَْيَبُة ْبُن َسِعي ِعيُل َوُهَو اْبُن َجْعَفر َعْن الَْعََلِء َحدَّ َْسَ
ِ
ثَنَا ا ٍد َوعَِِلُّ ْبُن ُحْجٍر قَاََل َحدَّ

َ قَاَل َأتَْدُروَن َما الُْمْفِلُس  َعْن َأِبيِه َعْن َأِِب ُهَرْيَرةَ  ُ عَلَْيِه َوَسَّلَّ ِ َصَّلَّ اَّللَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

ِِت يَأِِْت يَْوَم قَالُوا الُْمْفِلُس ِفينَا َمْن ََل ِدرْ  نَّ الُْمْفِلَس ِمْن ُأمَّ
ِ
ََهَ ََلُ َوََل َمتَاَع فََقاَل ا

ََتَ َهَذا َوقََذَف َهَذا َوَأََكَ َماَل َهَذا َوَسَفَك  الِْقيَاَمِة ِبَصََلٍة َوِصَياٍم َوَزََكٍة َويَأِِْت قَْد ش َ

نَاتِِه وَ  َب َهَذا فَُيْعَطى َهَذا ِمْن َحس َ ْن فَنَِيْت َدَم َهَذا َوََضَ
ِ
نَاتِِه فَا َهَذا ِمْن َحس َ

نَاتُُه قَْبَل َأْن يُْقََض َما عَلَْيِه ُأِخَذ ِمْن َخَطاََيَُهْ فَُطرَِحْت عَلَْيِه ُُثَّ ُطرَِح ِِف النَّارِ   َحس َ
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan 'Ali bin Hujr 

keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far 

dari Al A'laa dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat: "Tahukah kalian, 

siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab; 'Menurut kami, 

orang yang bangkrut diantara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan 

harta kekayaan.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

'Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat 

datang dengan shalat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci-maki, 

menuduh, dan makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti orang 

lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari 

mereka hingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang 

belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka 

diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia 

dilemparkan ke neraka,' (H.R Muslim: 4678).19 

Selain itu Nabi Muhammad SAW juga kerap menggunakan bahasa 

tubuh atau isyarat agar lawan bicara mampu memahami dan lebih merasakan 

maksud dari ucapan beliau. Pernah pada suatu ketika beliau bersabda: 

“Seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang 

saling menguatkan satu sama lain.” Beliau mengucapkan perkataan tersebut 

sambil menggenggam kedua jemari tangannya. 20 

Itu sebagian keahlian Nabi Muhammad SAW dalam beretorika. Hal ini 

patut dipelajari dan diteladani oleh seorang komunikator agar dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik. Dengan memiliki retorika yang bagus, 

tentunya komunikator akan lebih mudah dalam mengomunikasikan maksud 

dan tujuannya terhadap publik. 

 

E. Nabi Muhammad SAW Memahami Komunikan 

Komunikan adalah individu atau kelompok yang menerima pesan verbal 

atau nonverbal dalam bentuk simbol yang kemudian diubah oleh otak atau 

pikiran menjadi makna simbol. Tidak selamanya makna yang disampaikan 

oleh komunikator sama dengan yang digunakan oleh komunikan. Pesan 

                                                 
19 Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, Kitab Muslim Hadits No. 4678. 
20  al-Firdaus, Kiat Hebat, h. 155-156. 
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diperoleh komunikan baik karena pesan tersebut diharapkan, dicari atau pesan 

tersebut diperoleh tanpa direncanakan.21 

Komunikasi adalah proses sosial, maksudnya adalah komunikasi selalu 

melibatkan manusia dalam berinteraksi. Artinya, komunikasi selalu 

melibatkan pengirim dan penerima yang memainkan peranan penting dalam 

proses komunikasi. Komunikasi selalu melibatkan dua orang atau lebih yang 

berinteraksi dengan berbagai niat, motivasi dan kemampuan.22 

Nabi Muhammad sangat memperhatikan orang-orang yang dihadapinya 

dan menyesuaikan pesan komunikasi yang disampaikan sesuai dengan 

keadaan komunikannya. Sehingga, wajar jika ada seorang ulama yang secara 

khusus mengumpulkan pidato Nabi Muhammad SAW dan menamainya 

dengan Madinat al-Balaghah. 

Sebagai komunikator, Nabi Muhammad selalu berupaya memahami dan 

menyesuaikan diri dengan kondisi psikologis lawan bicarannya agar bisa 

menjalin komunikasi dengan baik. Beliau selalu memperhatikan siapa dan 

bagaimana lawan bicaranya. “Tempatkanlah manusia sesuai dengan tempat 

semestinya (proporsional).” Begitu salah satu sabda Nabi Muhammad SAW 

yang diriwayatkan oleh Aisyah mengenai masalah komunikasi ini. 

ِعيَل َواْبُن َأِِب َخلٍَف َأنَّ  َْسَ
ِ
ََي ْبُن ا ثَنَا َيْ َُهْ َعْن ُسْفيَاَن َعْن  َحدَّ ََي ْبَن الَْيَماِن َأْخََبَ َيْ

ِبيٍب  َأنَّ عَائَِشَة َمرَّ ِِبَا َسائٌِل فَأَْعَطْتُه  َحِبيِب ْبِن َأِِب ًَثِبٍت َعْن َمْيُموِن ْبِن َأِِب ش َ

ةا َوَمرَّ ِِبَا َرُجٌل عَلَْيِه ثَِياٌب َوَهْيئٌَة فَأَْقَعَدتُْه فَأَََكَ فَِقي َل لَهَا ِِف َذِِلَ فََقالَْت قَاَل ِكْْسَ

َ َأْنزِلُوا النَّاَس َمنَازِلَُهمْ  ُ عَلَْيِه َوَسَّلَّ ِ َصَّلَّ اَّللَّ ََي  َرُسوُل اَّللَّ قَاَل َأبُو َداُود َوَحِديُث َيْ

 ُمْخَتََصٌ قَاَل َأبُو َداُود َمْيُموٌن لَْم يُْدِرْك عَائَِشةَ 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Isma'il dan Ibnu Abu 

Khalaf bahwa Yahya Ibnul Yaman mengabarkan kepada mereka dari Sufyan 

dari Habib bin Abu Tsabit dari Maimun bin Abu Syabib berkata, "Seorang 

peminta-minta melewati 'Aisyah, lalu ia memberinya remukan roti. Setelah itu 

ada lagi seorang laki-laki yang berpakaian rapi dan berkedudukan melewati 

'Aisyah, lalu ia menyuruhnya duduk dan memberinya jamuan makan. Maka 

'Aisyah pun ditanya dengan perlakukannya tersebut, 'Aisyah menjawab, 

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perlakukanlah manusia 

sesuai dengan kedudukannya." Abu Dawud berkata, "hadits Yahya lebih 

singkat." Abu Dawud berkata lagi, "Maimun belum pernah bertemu dengan 

'Aisyah." (H.R. Abudaud: 4202).23 

 

Inilah pesan komunikasi efektif yang di contohkan dan diajarkan oleh 

Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri komunikasi efektif adalah jika sudah terjalin 

                                                 
21 Hamidi, Teori Komunikasi dan Strategi Dakwah, (Malang: UMM Press, 2010), h. 3. 
22 Syaiful Rohim, Teori Komunikasi: Perspektif, Ragam, dan Aplikasi, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2009), h. 12. 
23 Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, Kitab Abudaud Hadits No. 4202. 
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pemahaman dan saling pengertian antara komunikator dan komunikan. 

Kemudian, tercipta suasana menyenangkan diantara kedua belah pihak. Orang 

yang berbicara maupun yang diajak bicara sama-sama senang. Hasilnya, 

hubungan akan semakin baik dan harmonis. 

Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW juga bersabda:  

ثُوا النَّاَس ِبمَ  َوقَاَل عَِِلي  ِ ُ َوَرُسوَُلُ َحدي َب اَّللَّ بُّوَن َأْن يُكَذَّ ثَنَا ُعَبْيُد  ا يَْعرِفُوَن َأُُتِ َحدَّ

َفْيِل َعْن عَِِليٍ ِبَذِِلَ  بُوٍذ َعْن َأِِب الطُّ ِ ْبُن ُموََس َعْن َمْعُروِف ْبِن َخرَّ  اَّللَّ
Artinya: Dan Ali berkata, "Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar 

pemahaman mereka, apakah kalian ingin jika Allah dan rasul-Nya 

didustakan?" Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa dari Ma 

'ruf bin Kharrabudz dari Abu Ath Thufail dari 'Ali seperti itu." (H.R Bukhari: 

124).24 

 

Artinya jika berbicara dengan anak kecil, tentu berbeda dengan ketika 

berbicara dengan orang dewasa. Karena, keduanya memiliki kemampuan dan 

daya serap otak masing-masing yang tentu saja berbeda. Begitu pula saat 

berkomunikasi dengan orang yang berpendidikan dan yang tidak 

berpendidikan.  

Untuk menyesuaikan dengan kultur, budaya, dan adat istiadat, Nabi 

Muhammad SAW berpesan, "Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan 

kadar pemahaman mereka,” Artinya, komunikator perlu menyesuaikan cara 

berbicara dan berinteraksi dengan kultur adat istiadat yang dimiliki oleh 

seseorang atau suatu kaum. Tentunya, hal ini dilakukan sepanjang tidak 

melanggar syariat. Begitu pula dalam konteks komunikasi, juga perlu 

menyesuaikan cara berbicara dan berinteraksi dengan publik (objek) yang 

dihadapi, baik itu publik internal maupun publik eksternal.25 

Dalam konteks aktivitas komunikasi, seorang komunikator harus mampu 

pula menyesuaikan diri dengan objek publik masing-masing. Sehingga 

seorang komunikator juga harus memahami unsur fitrah manusia, sifat-

sifatnya, tingkah lakunya, serta alam pikiran dan alam perasaan masyarakat 

yang dihadapinya. Yang tidak kalah pentingnya adalah komunikator juga 

harus mengetahui psikologi sosial kehidupan dunia luar (di luar lembaganya), 

mengenali adat istiadat, taraf kehidupan, dan tingkat kecerdasan mereka. 

 

F. Nabi Muhammad SAW Mampu Berkomunikasi Melalui Perbuatan 

(Teladan) 

Nabi Muhammad SAW memperkenalkan suatu revolusi sosial yang 

belum pernah terjadi di Barat atau Timur, dahulu maupun sekarang. Salah satu 

aspek yang terpenting dalam revolusi ini adalah transformasi moral dan 

spritual yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW melalui tingkah laku dan 

kepribadiannya. Selain itu, prinsip-prinsip yang ditegakkan oleh beliau sejalan 

dengan isi dan semangat risalah atau wahyu itu sendiri. Sehingga, transformasi 

                                                 
24 Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, Kitab Bukari Hadits No. 124. 
25 Al-Firdaus, Kiat Hebat, h. 143. 
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moral ini menjadi hal yang sangat penting dalam perbaikan sosial untuk 

menciptakan masyarakat madani dan berperadaban. 

Kemulian pribadi Nabi Muhammad SAW ini di sanjung Allah SWT 

dalam firman-Nya: 

ََّك لََعََّلى   ن
ِ
  ُخلٍُق َعِظيم  َوا

Artinya: Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung 

(QS. al-Qalam: 4).26 

 

Dalam sebuah hadis, Anas mengatakan:  

ثَنَا َعْبُد الَْواِرِث َعْن َأِِب التَّيَّاحِ َعْن  ِبيعِ قَاََل َحدَّ وَخ َوَأبُو الرَّ ثَنَا َشيَْباُن ْبُن فَرُّ وَحدَّ

َ َأْحَسَن النَّاِس ُخلُقاا ْبِن َماِِلٍ قَالَ َأنَِس  ُ عَلَْيِه َوَسَّلَّ ِ َصَّلَّ اَّللَّ  ََكَن َرُسوُل اَّللَّ
Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farukh dan Abu 

Rabi' keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Abdul Warits dari 

Abu At Tayyah dari Anas bin Malik dia berkata; "Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya." (H.R. Muslim: 

4273).27 

 

Sifat-sifat mulia dalam akhlaknya yang luhur seperti jujur, tulus, rendah 

hati, tegar, berani, sederhana, pemaaf, setia, menghargai orang lain, senantiasa 

memenuhi tugas, inilah yang menyebabkan beliau sangat dicintai oleh setiap 

umatnya. Para pengikutnya sedemikian lekat dengan beliau. Keteladanan Nabi 

Muhammad SAW ini sangat berpengaruh besar dalam tranformasi moral dan 

spritual yang berlangsung, baik semasa beliau masih hidup maupun setelah 

wafatnya. 

Keimanan yang telah ditanamkan serta ajaran yang telah beliau 

dakwahkan melahirkan pengaruh yang bersamaan. Prinsip-prinsip persamaan, 

persaudaraan, keadilan, dan kemerdekaan yang dirumuskan sebagai bagian 

yang utuh dengan iman telah membentuk akhlak yang luhur dan melahirkan 

jiwa yang mulia dalam masyarakat. 

Ada tiga rahasia yang menjadikan Nabi Muhammad SAW mampu 

menjadi komunikator yang handal dan sukses dalam dakwahnya. Pertama, 

adanya kefasihan dalam berbicara (fashahah) yang bersumber dari kecerdasan 

(fathanah) beliau sebagai utusan Allah. Setiap Rasul, dalam menyampaikan 

ajarannya, harus menghadapi perdebatan dengan orang-orang yang 

menantangnya, harus menjawab pertanyaan para pengikutnya yang beraneka 

ragam, atau menghadapi pemikiran dan pelecehan para penyebar keragu-

raguan (skeptisisme). Karena itu, kecerdasan, kekuatan argumen, serta 

kefasihan berbicara pada setiap rasul harus melebihi siapa pun dari kaum yang 

didatanginya. Sebab, jika tidak memiliki kualitas seperti itu, semua yang 

disampaikannya, walaupun benar, akan mudah ditolak dan diingkari. 

                                                 
26 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2006), cet. X, 

h. 451. 
27 Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, Kitab Muslim Hadits No. 4273. 
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Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW diutus kepada suatu kaum yang 

sangat mengagungkan kehebatan merangkai kata. Bahkan, beliau pun tidak 

hanya diutus pada suatu golongan manusia, melainkan pada suatu kaum yang 

memiliki latar belakang ilmu, status sosial, dan spesialisasi yang berbeda-

beda. Diantara mereka ada tokoh agama, ahli politik, ahli ekonomi, ahli 

hikmah, pedagang, peternak, orang kaya, fakir miskin, budak belian, dan 

sebagainya. Mereka semua tentu harus diberi argumen yang kuat agar bisa 

menerima Islam. Dengan demikian, jika Nabi Muhammad SAW bukan 

manusia paling cerdas, paling luas wawasannya, dan paling jelas paling fasih 

bicaranya, tidak mungkin beliau bisa melakukan semua itu.  

Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa’: 

ُسَٗل  ِ رُّ ََِّيِ  يَن َوُمنِذرِيَن ِلئََلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس عَََّل  مُّ
 
ُة  أ ِ ُحجَّ  َد بَع   َّللَّ

 
ُسِل  أ  َوََكَن  لرُّ

 
ُ أ َّللَّ

ا َحِكيٗ   ا َعزِيزا
Artinya: (Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan 

pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah 

Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana (QS. An-Nisa’: 165).28 

Kedua, ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 

mengandung kebenaran mutlak. Secerdas apa pun orang dan sefasih apa pun 

ia berbicara, semua itu tidak akan bernilai dan tahan lama jika yang 

diungkapkannya tidak mengandung kebenaran. Salah satu faktor kesuksesan 

dakwah Nabi Muhammad SAW adalah kesempurnaan ajaran yang dibawanya. 

Jika ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini tidak benar (tidak 

sempurna), maka tentu saja argumennya tidak akan jelas, lemah, dan selalu 

mentah. 

Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sangat sempurna dan 

multi manfaat. Ajaran beliau bisa diterima oleh semua kalangan, logis 

menenangkan dan mempermudah, serta tidak dibuat-buat. Banyak orang yang 

cerdik dan pandai yang mencari-cari kelemahan ajaran Nabi Muhammad 

SAW, namun sebanyak itu pula mereka gagal menemukannya. 

Ketiga, semua kata-kata Nabi Muhammad SAW keluar dari hati yang 

bersih (qalbu salim); hati yang penuh kasih sayang, hati yang damai, dan 

bersih dari kotoran dosa. Tidak heran jika kata-kata beliau memiliki ruh dan 

energi yang bisa melembutkan hati yang sekeras batu. Kepintaran, kefasihan 

bicara, dan kebenaran ajaran hanya akan menyentuh aspek akal. Sedangkan, 

hati hanya bisa disentuh dengan kata-kata yang keluar dari hati yang bersih 

pula. Nabi Muhammad SAW berpesan, “Bersihkan dengan segala apa yang 

kamu bisa, karena Allah telah mendirikan Islam ini di atas kebersihan, dan 

tidak akan masuk surga melainkan orang-orang yang bersih.” 29 

Itulah tiga rahasia yang membuat gaya komunikasi Nabi Muhammad 

SAW semakin luar biasa. Tiga hal tersebut, kefasihan dalam berbicara, 

                                                 
28 Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, h. 83. 
29 Lihat Al-Firdaus, Kiat Hebat, h. 145-148. 
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kebenaran, dan hati yang bersih harus senantiasa dimiliki oleh seorang 

komunikator agar mampu mengamban tugasnya dengan baik. 

 

G. Nabi Muhammad SAW Tidak Pernah Berdusta 

Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang tidak 

pernah berdusta. Sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau terkenal jujur dan 

dapat dipercaya sehingga mendapat gelar al-Amin (dapat dipercaya). Setelah 

diangkat menjadi Nabi, akhlaknya selaras dengan al-Quran. Ali berkata, “Aku 

bersumpah dengan nama Allah bahwa Rasulullah tidak pernah berdusta”.30 

Rasulullah SAW adalah orang yang tidak pernah berdusta kepada manusia, 

tentu tidak mungkin berdusta atas nama Tuhan.31 

Sejak remaja, Rasulullah SAW menjadi teladan bagi para teman 

seusianya. Beliau sangat menjaga kehormatan dan harga dirinya, senantiasa 

berfikir sehat, menjaga amanat dan fasih dalam bertutur kata. Beliau tidak 

pernah berdusta atau melakukan kesalahan, atau bahkan memiliki kekurangan. 

Pakaiannya suci dan hatinya terlindungi. Beliau pribadi yang suci lahir batin, 

memiliki kedudukan terhormat, berakhlak mulia, berkata-kata senantiasa 

benar, tingkah laku dan perbuatannya pun terjaga. Para musuh-musuh 

Rasulullah SAW tidak pernah menemukan aib dalam perilakunya. Sebaliknya, 

mereka justru menemukan banyak hal yang mencengangkan hati, yaitu 

semangat luhur, anugerah suci, dan sejarah hidup yang gemilang. Mereka 

menemukan kejujuran pada diri Rasulullah SAW bagaikan cahaya matahari.32 

Kejujuran Nabi Muhammad SAW sangat terkenal, baik diantara sahabat 

maupun musuhnya. Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi ketika 

mengetahui kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah, ia berniat 

menemuinya dan ingin bertanya beberapa hal untuk menguji kejujurannya. 

Tetapi saat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, hanya dengan melihatnya 

saja, ia mengurungkan niatnya untuk bertanya. Ketika anaknya bertanya 

mengenai hal itu, Abdullah bin Salam menjawab, “wahai anakmu, wajah ini 

bukanlah wajah pendusta.” 

Suatu saat Abu Jahal pernah berkata kepada Nabi Muhamad SAW 

“benarkah Anda menyatakan tidak ada ilah selain Allah?” Nabi Muhammad 

SAW menjawab, “ya.” Abu Jahal berkata, “jika aku tahu engkau jujur, niscaya 

aku akan mengikuti mu. Namun engkau adalah pembohong.” 

Setelah Nabi Muhammad SAW menjauh, Abu Jahal berkata kepada 

orang di sampingnya, “Sebenarnya aku tahu bahwa sesungguhnya beliau 

adalah jujur. Namun antara kami dan Abdu Manaf adalah dua pasukan yang 

bersaing, hingga suatu hari datang dari mereka dan mengaku ‘kami 

                                                 
30 Moenawar Chalil, Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW. Jilid IV. (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001), h. 222. 
31 Lihat Yusuf Qardhawi, Berinteraksi dengan al-Quran, Penerjemah, Kattani, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 1999), h. 1351. 
32 Amr Khalid dan Aid al-Qarni, Kangen Sama Rasul, Penerjemah, Abdul Wahid Hasan, 

(Jakarta: Zaman, 2008), h. 59.  
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mempunyai Nabi..!’ Bagaimana kami menandinginya?” Dengan demikian, 

permasalahannya adalah kepemimpinan dan kekuasaan, bukan yang lain.33 

Kejujuran dalam berkomunikasi sangat penting, untuk sebuah kebenaran 

pesan yang akan disampaikan. Begitu juga dengan Rasulullah SAW yang 

terkenal dengan kejujurannya. Andaikan Rasulullah SAW pernah berdusta 

maka tidak akan ada orang yang akan memeluk agama Islam. Tingkat 

keberhasilan komunikasi yang digunakan Rasulullah SAW dalam 

menyampaikan dakwah merupakan buah dari kejujuran beliau. Kejujuran 

merupakan penentu keberhasilan dalam proses komunikasi. 

 

H. Penutup 

Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang amat bersopan dalam 

bertutur kata, jujur, tidak pernah berdusta serta luhur budi pekertinya. Hal 

inilah yang membuat kita mengagumi Baginda. Sehingga ke hari ini, Baginda 

SAW dikagumi ramai orang di seluruh pelosok dunia kerana kepribadian 

Baginda yang amat luar biasa. 

Nabi Muhammad SAW mempunyai perilaku dan akhlak yang sangat 

mulia terhadap sesama manusia, khususnya terhadap umatnya tanpa 

membedakan atau memandang seseorang dari status sosial, warna kulit, suku 

bangsa atau golongan. Beliau selalu berbuat baik kepada siapa saja bahkan 

kepada orang jahat atau orang yang tidak baik kepadanya. Oleh kerana itu 

tidak mengherankan kerana di dalam Al-Quran, beliau disebut sebagai 

manusia yang memiliki akhlak yang paling agung. 

Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang memiliki gaya 

komunikasi yang terbaik dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya. 

Perilaku beliau terlihat dari beliau kecil hingga beliau diangkat menjadi 

seorang Rasul. Sifat-sifat Nabi Nabi Muhammad SAW adalah Shiddiq, 

Amanah, Fathonah, dan Tabligh. Gaya komunikasi terbaik Nabi Muhammad 

SAW terlihat dari bahasa yang digunakan Rasulullah SAW sederhana, singkat, 

dan padat. Rasulullah SAW berbicara dengan retorika yang baik, memahami 

komunikan, mampu berkomunikasi melalui perbuatan (teladan), dan 

Rasulullah SAW tidak pernah berdusta ketika berbicara. 
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