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ABSTRAK 

 

Realita dalam keluarga sekarang ini, tampaknya memiliki banyak sekali 

problematika yang terjadi. Problema-problema tersebut di antaranya perkelahian 

antara suami dan istri, antara anak dan orang tua yang akhirnya berujung 

kepada rusaknya keluarga (broken home). Hal ini tentunya sangat ironis bila 

tidak dikaji secara mendalam, sebab perpecahan dalam keluarga pasti 

berdampak buruk bagi perkembangan kelangsungan hidup anak. Problema ini 

dapat disebabkan oleh kurangnya komunikasi dalam keluarga, sehingga 

menyebabkan keluarga tidak harmonis. Oleh karen itu, bagi muslim teladan yang 

paling utama adalah mencontoh Nabi Muhammad Saw dalam membina keluarga. 

Dalam penelitian ini Rasulullah senantiasa menjaga komunikasinya terhadap 

keluarga dan langkah-langkah praksis komunikasi dakwahnya terhadap keluarga 

kekinian di antaranya menyeimbangkan dakwah dan keluarga, menjaga 

keharmonisan dan komunikasi, membantu pekerjaan isteri, mendorong isteri 

dalam mengembangkan potensi, menjalin ikatan batin dengan anak, dan 

memperkenalkan anak pada dunia kerja ayah. 

 

Kata Kunci: Komunikasi Dakwah, Keluarga Kekinian 

 

A. Pendahuluan 

Dakwah merupakan media yang  dapat menyampaikan sebuah informasi 

melalui komunikasi yang dilakukan oleh seorang mubaligh atau dai. 

Komunikasi disampaikan senantiasa berbentuk ajakan atau nasehat agar 

melakukan sesuatu yang baik. Hal tersebut senada dengan tujuan dari dakwah 

di antaranya dibedakan dalam dua segi, yaitu segi mitra dakwah dan segi 

pesan.2 Dari kedua segi tujuan dakwah tersebut ada beberapa item yang 

termasuk dalam tujuan dakwah pada aspek segi mitra dakwah di antaranya: 

pertama. Tujuan perorangan, yaitu terbentuknya pribadi muslim dengan iman 

yang kuat, kedua. Tujuan untuk keluarga, yaitu terbentuknya keluarga 

bahagia, ketiga. tujuan untuk masyarakat, yaitu terbentuknya masyarakat 

sejahtera yang penuh dengan suasana ke-Islaman, keempat. Tujuan umat 

manusia di seluruh dunia, yaitu terbentuknya masyarakat dunia yang penuh 

dengan kedamaian.3  

Sedangkan tujuan dakwah dari segi pesan, di antaranya: pertama. 

Tujuan akidah, yaitu tertanamnya akidah yang mantap di setiap hati manusia, 

                                                 
1 Mahasiswa Pascasarjana Program Magister (S2), Program Studi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 

Akademik 2015/2016. 
2Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 39 
3Ibid 
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kedua. Tujuan hukum, yaitu terbentuknya pribadi muslim yang luhur dengan 

sifat-sifat yang terpuji dan bersih dari sifat tercela.4 Berdasarkan tujuan 

dakwah yang telah dijelaskan tersebut tampak sebuah keunggulan bahwa 

dakwah menjadi suatu media yang dapat memberikan pengaruh perubahan 

yang besar bagi khalayak atau mad’u. Dalam tatanan kehidupan, keluarga 

merupakan tempat yang utama dan memiliki pengaruh yang sangat besar 

sekali dalam perubahan diri seseorang, sehingga dakwah dalam keluarga 

begitu penting.   

Keluarga dapat digolongkan ke dalam salah satu dari komunikasi 

kelompok kecil. Sebab, keluarga adalah gabungan dari beberapa individu yang 

membentuk kelompok di antaranya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ketika 

melihat realita dalam masyarakat sekarang ini, banyak problematika yang 

terjadi dalam keluarga yang berujung pada perkelahian antara suami dan istri, 

antara anak dan orang tua hingga membuat rusaknya rumah tangga (broken 

home). Realita ini bisa saja diakibatkan oleh kurangnya komunikasi yang 

dibangun dalam keluarga. Selain itu, tidak adanya kepedulian antara orang tua 

dan anak karena diakibatkan oleh orang tua yang terlalu sibuk dalam 

pekerjaannya sehingga anak tidak pernah mendapatkan perhatian dan 

terkadang berujung pada mudahnya anak melakukan kenakalan remaja.  

Fenomena ini diakibatkan tidak adanya komunikasi dan dakwah dalam 

keluarga. Sebetulnya, masalah seperti yang telah dipaparkan di atas pada masa 

sekarang tidaklah menjadi persoalan. Sebab, pada masa modern ini 

komunikasi semakin mudah dengan hadirnya media komunikasi seperti Hp, 

dan fitur-fitur dalam internet yang digunakan untuk berkomunikasi jarak dekat 

maupun jauh dengan cepat di antaranya facebook, BBM, dll. Sehingga 

sulitnya berkomunikasi dengan keluarga tidak akan memiliki kendala apapun. 

Permasalahan di atas, patutnya dirujuk dengan komunikasi dakwah yang 

diterapkan oleh Rasulullah Saw kepada keluarganya. Rasulullah merupakan 

seorang yang diberi amanah dalam mengajarkan nilai-nilai agama Islam dan 

dapat dijadikan sebagai suri tauladan yang baik yang mengerti bagaimana 

komunikasi dakwah yang seharusnya dilakukan oleh umat muslim agar 

terhindar dari dampak yang dapat merusak kebahaagian keluarga. Maka tujuan 

dari penelitian ini mengungkap tentang komunikasi  dakwah yang dilakukan 

oleh Rasulullah dan bagaiman dengan praksisnya dalam keluarga sekarang ini. 

 

B. Definisi Komunikasi Dakwah 

Komunikasi dan dakwah adalah dua hal yang memiliki kesamaan namun 

tetap berbeda. Meskipun keduanya berbeda namun dalam aktivitas kehidupan 

masyarakat terlebih lagi masyarakat yang berada di lingkungan notabenenya 

agama, seperti pesantren, pemukiman masyarakat muslim atau agama lain, 

dan lain-lain. Dakwah dan komunikasi terjadi dalam proses yang sama, 

sehingga terkadang sulit untuk dibedakan antara dakwah dan komunikasi.  

                                                 
4Ibid 
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Komunikasi dan dakwah ini sering sekali dimaknai dengan makna yang 

sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Namun 

belakangan ini para ahli komunikasi tidak sependapat dengan pernyataan 

tersebut. Menurut pakar komunikasi dakwah dan komunikasi dalam disiplin 

keilmuan adalah ibarat dua mata uang yang berbeda dan tidak bisa menyatu 

antara satu sama lain.  

Secara umum memang dakwah dan komunikasi memiliki proses yang 

sama, yaitu sama-sama menyampaikan dan menerima informasi. Tetapi secara 

disiplin keilmuan keduanya memiliki konsep dasar yang berbeda-beda. 

Dakwah secara bahasa berarti mengajak dan berasal dari bahasa Arab yang 

artinya mengajak, menyeru, memanggil. Dakwah apabila di pahami lebih 

dalam lagi sangatlah homogen, di antaranya menurut Kamaruddin dakwah 

adalah suatu ajakan, seruan, dan permohonan, yaitu secara bahasa pengertian 

dakwah berasal dari kata dakwah yang merupakan bentuk kata masdar dari 

da’a-yad’u-da’watan yang memiliki arti panggilan, seruan, permohonan, 

aktivitas misionaris, dan propaganda.5 Adapun secara istilah pengertian 

dakwah juga dipahami sebagai ajakan, di antaranya menurut Sayyid Qutb 

menyebutkan bahwa dakwah adalah mengajak atau menyeru orang lain 

kepada jalan (sabil) yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an 

dan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya.6  

Selanjutnya, dalam perkembangannya para ahli mendefinisikan dakwah 

dalam artian yang lebih luas lagi. Sukriadi Sambas misalnya, memahami 

dakwah merupakan sebuah proses internalisasi, transmisi, difusi, 

institusionalisasi dan transformasi intisari dari ajaran agama yaitu Islam. 

Proses tersebut menurutnya terjadi karena memiliki unsur-unsur, yaitu orang 

yang menyampaikan (da’i), pesan yang disampaikan, alat yang digunakan 

(media), cara yang digunakan agar pesan yang disampaikan dapat sesuai 

dengan yang diharapkan, orang menjadi penerima pesan (mad’u), tujuan, 

respon dan ruang dan waktu (dimensi) yang dapat menunjang terwujudnya 

tujuan dakwah, yaitu kehidupan yang bermartabat, selamat dan mendapat 

pencerahan di dunia dan di akhirat.7  

Adapun dalam kajian disiplin keilmuan, dakwah mengandung beberapa 

esensi yang membedakan ilmu dakwah dengan ilmu lainnya. Esensi tersebut 

diantaranya: Pertama, adalah ilmu yang menjelaskan tentang proses 

penyampaian ajaran agama. Kedua, adalah ilmu yang mempelajari tentang 

gejala-gejala proses dakwah.8 Selain itu ada dua sisi lain yang membedakan 

dakwah dengan ilmu lainnya, yaitu terdiri dari esensi pesan yang disampaikan 

dan esensi dari bentuk, forma, cara atau metode penyampaian.9 

                                                 
5Kamaruddin, dkk, Dakwah Dan Konseling; “Formulasi Teoritis Dakwah Islam Melalui 

Bimbingan Konseling, (Semarang: Pustaka Rizli Putra, 2008), h. 1. 
6 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah,..., h. 14. 
7Abdul Basit, Filsafat Dakwah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 45. 
8Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah,..., h. 14. 
9Ibid, h. 17  
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Sedangkan, komunikasi sendiri secara bahasa menurut Wilbur 

Sechramm komunikasi itu berasal dari bahasa latin yaitu “Comunicatio”,10 

yang diterjemahkan dengan pemberitahuan, pemberi bagian, pertukaran, 

pergaulan, persatuan atau kerjasama yang dilakukan dengan berunding 

bermusyawarah yang bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan. Dari 

proses tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah sebuah proses 

interaksi antara komunikator dan komunikan untuk memperoleh kesamaan 

makna dari apa yang telah disampaikan.  

Secara istilah para ahli sangat homogen sekali memahami arti dari 

komunikasi. Di antaranya Charles Choley memahami komunikasi sebagai 

proses mekanisme yang terjadi antara hubungan manusia dengan manusia 

lainnya yang terjalin melalui simbol komunikasi.11 Kemudian Claude Shannon 

dan Warren Wever memaknai komunikasi sebagai proses penyampaian 

informasi, ide, perasaan, dan keahlian melalui simbol-simbol, seperti kata-

kata, gambar, bentuk, grafik dan simbol-simbol lainnya.12 Sedangkan menurut 

Stuart dalam bukunya Dedy Mulyana, menyebutkan komunikasi sebagai kata 

benda yang memiliki empat pengertian, yaitu 1) sebagai Pertukaran simbol, 

pesan, dan informasi. 2) Proses pertukaran antar individu melalui sistem 

simbol yang sama. 3) Seni untuk mengekspresikan ide atau gagasan, dan 4) 

Ilmu pengetahuan tentang pengiriman informasi.  

Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli di atas, komunikasi 

memiliki perbedaan mendasar dengan konsep dasar yang terjadi dalam proses 

dakwah, yaitu komunikasi adalah berkaitan dengan proses pertukaran 

informasi atau pesan yang terjadi anatara setiap manusia dengan manusia 

lainnya.13 Proses ini terjadi dalam konteks yang luas yaitu termasuk ke dalam 

tatanan-tatanan komunikasi. Tatanan tersebut menurut Onong Uchjana 

Effendy terdiri dari, Komunikasi Pribadi, Kelompok dan Komunikasi Massa.14 

Komunikasi pribadi adalah proses interaksi yang terjadi dan berlangsung 

seputar diri seseorang, baik itu sebagai pengirim pesan (komunikator) atau 

sebagai penerima pesan (Komunikan). Termasuk ke dalam komunikasi ini 

adalah komunikasi intrapribadi dan interpribadi. Komunikasi kelompok adalah 

komunikasi berlangsung dalam ruang lingkup antara komunikator dan 

komunikan yang berjumlah dua orang atau lebih. Komunikasi kelompok ini 

terdiri dari kelompok kecil dan kelompok besar. Sedangkan komunikasi massa 

adalah proses interaksi manusia yang terjadi dengan menggunakan media, 

yaitu termasuk media massa.  

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan mendasar dari dakwah dan 

komunikasi adalah terletak pada konsep dasar kedua disiplin ilmu tersebut, 

                                                 
10Rosmawaty, Mengenal Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Widya Padjadjaran, 2010), h. 14. 
11 Rosmawaty, Mengenal Ilmu Komunikasi,..., h. 14.  
12 Muhammad Zamroni, Filsafat Komunikasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 4. 
13 Asep Saeful Muhtadi, Komunikasi Dakwah; Teori, Pendekatan, dan Aplikasi, (Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media, 2012), h. 15. 
14 Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2003), Cet. 3. h. 57-83. 
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yaitu dakwah adalah interaksi atau hubungan yang berlangsung antara 

manusia dengan manusia lainnya dan cenderung kepada ajaran agama serta 

penyampaiannya. Sedangkan komunikasi adalah cenderung kepada proses 

pertukaran informasi yang terkait dengan interaksi antara manusia dalam 

ruang lingkup secara umum. Jadi, Komunikasi dakwah merupakan suatu 

proses penyampaian pesan dakwah yang dilakukan oleh komunikator (dalam 

dakwah disebut mubaligh atau da’i) kepada komunikan dan sesuai dengan 

teori-teori ilmu komunikasi serta tidak menyimpang dari tujuan dakwah itu 

sendiri yaitu informatif, rekreatif, persuasif atau mengajak dan menyeru umat 

manusia menuju kebahagiaan dunia akhirat. 

 

C. Komunikasi Dakwah Nabi Muhammad Saw terhadap Keluarga 

Masyarakat modern sekarang ini merupakan masyarakat yang 

mempunyai kepentingan yang kompleks dalam memenuhi segala 

kebutuhannya. Fenomena inilah yang terkadang menyebabkan keluarga 

menjadi kacau apabila pemfilternya tidak berjalan dengan baik. Kekacauannya 

tersebut diakibatkan oleh masing-masing dari suami dan istri mengejar 

kebutuhan untuk mencukupi segala kebutuhan pribadi sehingga acuh terhadap 

keluarga yang telah dibangun. 

Interaksi yang terbangun pada keluarga sekarang semakin tidak 

menghiraukan kemesraan dalam rumah tangga. Penyebabnya adalah semakin 

banyaknya kepentingan pribadi yang dijadikan dasar sebagai alasan dalam 

mencukupi kehidupan rumah tangga. Sudah sepantasnya dalam perjalanan 

hidup ini mencontoh pada Rasulullah Saw, sebab Rasulullah Saw merupakan 

suri tauladan yang baik. Komunikasi dakwah Rasulullah Saw terhadap 

keluarga dapat dijadikan sebagai acuan dalam praktek  pembinaan keluarga 

pada mayarakat sekarang ini. 

Tipologi komunikasi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw 

merupakan tipe kepemimpinan yang mengajak atau membawa keluarga 

kepada jalan kebenaran. Karakter dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah 

senantiasa merujuk kepada al-Qur’an. Al-Qur’an banyak menjelaskan tentang 

kewajiban seorang suami untuk berbuat baik kepada keluarganya. Secara 

historis, dakwah berakar pada humanisasi dan praktek pengembangan 

kemanusiaan. Dalam praktek dakwahnya Rasulullah SAW kepada keluarga, 

pertama yang dilakukannya adalah menyampaikan ajaran tauhid dan 

membangun hubungan yang harmonis terhadap keluarganya.  

Dakwah yng dikembangkan Nabi Saw merupakan gerakan menuju 

transformasi sosial. Kemudian dakwah dijabarkan sebagai gerakan 

pembebasan dari eksploitasi, dominasi, penindasan dan ketidakadilan dalam 

berbagai aspeknya. Adapun secara umum dari model komunikasi dakwah 

Rasulullah Saw kepada keluarganya adalah menyampaikan ajaran tauhid dan 

membangun hubungan yang harmonis terhadap keluarganya serta bersifat 

tawadhu (rendah diri). Proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh 

Rasulullah Saw menggunakan komunikasi efektif.  
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Komuniksi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan 

harapan para pesertanya (orang-orang yang sedang berkomunikasi.15 

Komunikasi efektif akan terbangun jika ada sebuah acuan dalam 

penerapannya seperti metode. Rasulullah Saw dalam setiap praktek 

kehidupnnya selalu berpedoman kepada al-Qur’an. Ketika Rasulullah Saw 

melakukan komunikasi dakwah dalam keluarganya, ia menggunakan berbagai 

macam metode yang bersumber dari al-Qur’an. Adapun ayat yang menjadi 

tuntunannya dalam melakukan komunikasi dakwah adalah yang terdapat 

dalam surah an-Nahl ayat 125 berikut: 

                               

                            

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk.16 
 

Berdasarkan ayat di atas, menunjukkan bahwa ada beberapa metode 

dakwah yang dipakai oleh Rasulullah ketika berdakwah kepada keluarganya, 

di antaranya: pertama, berdakwah dengan Hikmah. Metode ini adalah langkah 

pertama yang dapat digunakan dalam berdakwah kepada keluarga. Langkah 

pertama ini yaitu dengan mengajak seseorang untuk menerima kebenaran 

menggunakan argumentasi yang benar guna membangun akal yang tengah 

terlelap. Kedua, dakwah dengan menggunakan nasehat yang baik. Metode 

yang ini memanfaatkan nasehat guna membangkitkan sensitifitas dan perasaan 

manusia. Nasehat dan peringatan lebih condong ke arah perasaan serta 

menenangkan kalbu setiap manusia. Jadi nasehat yang diberikan bukanlah 

nasehat untuk berbuat jahat namun dalam metode ini, Esensi nasehat yang 

dimaksud adalah nasehat yang berbentuk kebaikan. Ketiga, dakwah dengan 

metode diskusi. Langkah dalam dakwah ini adalah berdiskusi dengan sopan. 

Metode ini khusus di saat menghadapi orang yang penuh dengan pemikiran 

keliru dari benak orang tersebut guna mempersiapkannya menerima 

kebenaran. Di era sekarang banyak sekali pendakwah yang menggunakan 

metode ini. metode ini di usung dengan sebutan dialog. Dialog diharapkan 

dapat membuka cakrawala orang muslim maupun non muslim dalam 

mengenal nilai-nilai agama yang tersirat atau tersurat serta memberikan bukti-

bukti ilmiah yang sesuai dengan perkembangan zaman baik dalam ranah 

kedokteran, astronomi, biologi, dan lain-lain. Salah satu di antaranya yang 

menggunakan metode ini pada era sekarang adalah Zakir Naik. 

                                                 
15Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi, Cet ke-18,. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 

117  
16Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2007), h. 

281. 
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Komunikasi dakwah Rasulullah Saw terdiri atas dua tindakan yaitu 

akhlak individu dan sosial nabi dan metode yang dipilih. Dari kedua tindakan 

tersebut yang paling dominan berperan dalam dakwah Rasulullah Saw adalah 

dengan menggunakan akhlak. Peran akhlak beliau paling menonjol dalam 

menopang kesuksesan nabi dalam menyebarkan ajaran Islam. Akhlak adalah 

terkait erat dengan sifat kepribadian Rasulullah. Dalam berdakwah Rasulullah 

Saw selalu merendahkan diri atau tawadhu sehingga menumbuhkan 

kepercayaan umat dan membuktikan bahwa menjalankan ajaran Islam bukan 

hal yang sulit. Sifat tawadhu Rasulullah dijelaskan dalam surah as-Syuara ayat 

214-215, sebagai berikut: 

                 

     

Artinya:  Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, 

Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu 

orang-orang yang beriman.17 
 

Ayat di atas menunjuk tentang sifat Rasulullah ketika berdakwah. 

Dakwah yang dilakukan dengan cara merendahkan diri terhadap mad’u dapat 

menarik perhatian mad’u sehingga mengikuti setiap nasehat yang 

disampaikan. Adapun metode-metode yang digunakan oleh Rasulullah Saw 

dalam berdakwah kepada keluarganya antara lain: 

1. Metode Hikmah 

Metode hikmah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw mengandung 

arti perkataan yang tepat dan tegas disertai dengan dalil yang dapat 

mengungkap kebenaran. Kata hikmah mengandung tiga unsur di antaranya 

adalah pertama, unsur ilmu yaitu ilmu yang shahih, yang dapat 

memisahkan antara haq dan bathil serta ilmu tentang rahasia, faedah dan 

seluk beluk sesuatu. Kedua, unsur jiwa yaitu menyatunya ilmu tersebut ke 

dalam jiwa ahlu alhikmah, sehingga ilmu tersebut mendarah daging 

dengan sendirinya. Ketiga, unsur amal perbuatan, yaitu pengetahuan yang 

menyatu ke dalam jiwa tersebut mampu memotivasi dirinya untuk berbuat 

sesuatu. Jadi, dakwah bil hikmah yang dilakukan Rasulullah Saw kepada 

keluarganya terlihat ketika beliau mampu melaksanakan dakwah dengan 

didukung oleh ilmu pengetahuan yang dimiliki. 

2. Metode Dakwah dengan Nasihat yang Baik (Al Mauizhah Al Hasanah) 

Metode dakwah dengan nasihat yang baik ini dilakukan Rasulullah 

Saw dalam keluarganya yakni dengan cara memberikan wasiat kepada 

istrinya, yakni memberikan perintah, peringatan, serta ucapan yang 

membahagiakan sang istri. Dengan memberikan nasihat kepada isteri 

maka seseorang telah menyambung silaturrahmi dengan keluarga. 

                                                 
17Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan,..., h. 376 
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Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Saw dalam haditsnya, sebagai 

berikut: 

ثَ َنا أَبُو َبْكِر  ثَ َنا ََيََْي ْبُن ََيََْي التَِّميِميُّ َأْخبَ َرنَا أَبُو اْْلَْحَوِص ح و َحدَّ َحدَّ
ثَ َنا أَبُو اْْلَْحَوِص َعْن َأِب ِإْسَحَق َعْن ُموَسى ْبِن طَْلحَ  َة ْبُن َأِب َشْيَبَة َحدَّ

َجاَء َرُجٌل ِإََل النَِِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل ُدلَِِّن  َعْن َأِب أَيُّوَب قَالَ 
َعَلى َعَمٍل َأْعَمُلُه يُْدنِيِِن ِمْن اْْلَنَِّة َويُ َباِعُدِن ِمْن النَّاِر قَاَل تَ ْعُبُد اللََّه ََل 

َل  ا أَْدبَ َر قَاَل ُتْشرُِك بِِه َشْيًئا َوتُِقيُم الصَّ ََ فَ َلمَّ ِ ََا َرِِ اَة َوَتِصُل  ِِْْ الََََّّ َة َوتُ 
ََ ِبَا أُِمَر بِِه َدَخَل اْْلَنَّةَ  َوِِف  َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْن ََتَسَّ

ََ بِهِ   ِرَوايَِة اْبِن َأِب َشْيَبَة ِإْن ََتَسَّ
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi 

telah mengabarkan kepada kami Abu al-Ahwash. (dalam riwayat lain 

disebutkan) dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu 

Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwash dari Abu Ishaq 

dari Musa bin Thalhah dari Abu Ayyub dia berkata, "Seorang laki-laki 

mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, seraya bertanya, 

'Tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang mendekatkanku dari surga dan 

menjauhkanku dari neraka? ' Beliau menjawab: 'Kamu menyembah Allah, 

tidak mensyirikkan-Nya dengan sesuatu apa pun, mendirikan shalat, 

menunaikan zakat, menyambung silaturrahim dengan keluarga." Ketika 

dia pamit maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika dia 

berpegang teguh pada sesuatu yang diperintahkan kepadanya niscaya dia 

masuk surga'." Dan dalam suatu riwayat  Ibnu Abu Syaibah, "Jika dia 

berpegang teguh dengannya." (H.R Muslim no. 15).18 

 

3. Metode Dakwah Dengan Berdiskusi dengan Baik (Mujadalah Bi al-Laty 

Hiya Ahsan)   

Metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw ini berbentuk 

pada cara berdiskusi yang baik. Metode ini ditujukan kepada orang-orang 

yang tingkat pemahamannya sedang-sedang saja dan juga kepada orang 

yang memiliki rasa ingin tahunya cukup tinggi biasanya kelompok ini suka 

mempertanyakan sampai benar-benar paham atas penjelasan dari 

pertanyaan yang kelompok tersebut berikan sehingga tidak ada keragu-

raguan lagi. Di dalam keluarga, Rasulullah Saw sering bercanda dan 

bergurau dengan istri-istrinya dan bercengkrama dengan putri-putrinya. 

Rasulullah dalam memimpin keluarganya dikenal sebagai seorang suami 

                                                 
18Lidwa I-Pustaka, Kitab Sembilan Hadits, Sofwer. 
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yang penuh cinta kasih, yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. 

Rasulullah juga senantiasa membantu istri-istrinya di rumah dengan 

berbagi pekerjaan rumah tangga.19 Ketika dalam keluarga Rasulullah juga 

mempertimbangkan sifat atau naluri dasar dari istri-istrinya yaitu 

senantiasa bersifat emosional dan mudah berontak. Walaupun demikian, 

Rasulullah tetap memperlakukan istri-istrinya dengan sikap lemah lembut 

dan kasih sayang. Rasulullah selalu dapat menempatkan posisi dimana 

harus bertindak tegas dan tidak tegas.  

Berdasarkan pemaparan di atas, bentuk pengaplikasian dari metode 

dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW kepada keluarganya yaitu anak 

dan istrinya adalah sebagai berikut:  

a. Nabi SAW selalu mengingatkan untuk menjalankan ibadah. 

b. Nabi saw selalu memerintahkan selalu berbuat jujur dalam setiap 

perbuatannya. 

c. Nabi saw selalu mengingatkan agar berbuat baik kepada orang-orang 

miskin yang datang ke rumah.20  

Sedangkan bentuk aplikasi dakwah Rasulullah SAW kepada Istri-

istrinya adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan wasiat kepada istrinya, yakni memberikan perintah, 

peringatan, serta ucapan yang membahagiakan sang istri. Dalam kaitan 

ini Rasulullah telah menegaskan: “Semoga Allah melimpahkan rahmat 

kepada lelaki yang berkata: “Wahai ahliku, shalatmu, puasamu, 

zakatmu, orang-orang miskinmu, anak-anak yatimmu, dan tetanggamu, 

semoga Allah SWT mengumpulkanmu bersama mereka kelak di dalam 

surga. 

b. Menahan diri dengan kesabaran atas perbuatan istri yang menyakitkan 

hati. 

c. Memberikan kebahagiaan kepada istri. Yakni memenuhi apa yang 

menjadi keinginannya dengan penuh kebajikan. Sebab dia adalah 

orang yang lemah akal serta agamanya. Dalam hal ini Rasulullah telah 

menegaskan: “Seandainya Allah tidak menutup wanita dengan 

perasaan malu, niscaya dia lebih murah daripada segenggam 

debu”(HR. Ibnu Adiy). 

d. Memberikan pendidikan dan pengajaran kepada istri tentang 

kebutuhan-kebutuhan melaksanakan agama.21 Dari pola dakwah Nabi 

SAW terhadap keluarganya tersebut, telah memberikan pelajaran yang 

sangat berharga dimana beliau senantiasa meminta petunjuk dari Allah 

SWT, khususnya mengenai permasalahan kehidupan berumah 

tangganya. Dengan demikian persoalan berumah tangga yang menjadi 

                                                 
19Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 

2007), h. 107-108 
20Andi, Hepi, Bastoni, 101 Wanita Teladan di Masa Rasulullah, (Jakarta: Robbani Press, 

2004), h. 74-76  
21Mudjib, Nadhirah, Merawat Mahligai Rumah Tangga, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 

1997), h. 45 
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rujukan umat Islam adalah contoh indah pola nasihat Nabi SAW yakni 

dalam pentingnya bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang 

kepada istri-istrinya dan putra-putrinya.22  

 

D. Relevansi Komunikasi Dakwah Nabi Muhammad Saw dalam Keluarga 

kekinian 

Kehidupan zaman sekarang kasus perceraian sering dianggap suatu 

peristiwa menegangkan dalam kehidupan keluarga. Karena, peristiwa ini 

sudah menjadi habit dalam masyarakat sekarang ketika menjumpai masalah 

sedikit dalam rumah tangga. Perceraian dalam keluarga ini biasanya berawal 

dari suatu konflik antara anggota keluarga. Apabila konflik ini sampai titik 

kritis maka peristiwa perceraian berada diambang pintu. Peristiwa ini selalu 

mendatangkan ketidaktenangan dalam berfikir. Pada saat kemelut ini, bisanya 

masing-masing pihak mencari jalan keluar mengatasi berbagai rintangan dan 

berusaha menapaki kehidupan yang baru. 

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pertikaian dalam 

keluarga yang berakhir dengan perceraian. Faktor-faktor ini antara lain: 

persoalan ekonomi, perbedaan usia yang besar, ketidakhadiran seorang anak 

dan prinsip hidup yang berbeda. Faktor lainnya berupa perbedaan penekanan 

dan cara mendidik anak. Kasus perceraian tersebut jelas akan membawa resiko 

berantai, dan dalam kasus ini yang paling memperoleh dampaknya adalah 

sang anak.23  

Rasulullah Saw telah berhasil mejadi figur yang sukses bagi 

keluarganya, tanpa mengganggu aktivitas dakwah perjuangan beliau. Pola 

dakwah Rasulullah adalah dengan mengelola waktu sebik-baiknya agar 

keluarga senantiasa dapat senantiasa diperhatikan. Proses pendekatan ayah 

kepada sangat efektif dilakukan. Penemuan ilmu pengetahuan sekarang pun 

membuktikan anak-anak yang memperoleh bimbingan aktif dari ayahnya lebih 

berkembang kemampuan intelegensia maupun mentalnya dibanding mereka 

yang hanya aktif oleh ibu mereka.24  

Komunikasi dakwah Rasulullah yang dapat dipraksiskan sehingga dapat 

mengatasi problematika yang muncul pada saat ini adalah dengan cara, yaitu: 

a. Menyeimbangkan Dakwah dan Keluarga 

Jika hidup dalam keluarga da’i yaitu seorang ayah atau ibu yang 

berprofesi sebagai pendakwah mengelola waktu dengan sebaiknya adalah 

cara yang tepat. Jadwal dakwah yang padat, yang mengharuskan seorang 

ayah lebih banyak berada di luar rumah, berkonsentrasi penuh di 

dalamnya, memang tidak seharusnya dihindari. Yang perlu dilakukan 

adalah menata ulang manajemen pengelolaan waktu, sehingga dengan 

sedikit waktu yang ada semua tujuan bisa tercapai.  

b. Menjaga Keharmonisan dan Komunikasi 

                                                 
22Sayid, Sabiq, Pola Hidup Manusia Beriman, (Bandung: CV Diponegoro, 1993), h. 23 
23Dagun, Psikologi Keluarga, Ed. Ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 113 
24Zakiah Daradjat, Faktor-faktor Yang Merupakan Masalah Dalam Proses Pembinaan 

Generasi Muda, (Bandung: Bina Cipta, 1984), h. 54 
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Secara rutin dan penuh keadilan, Nabi saw secara teratur menggilir 

hari dimana beliau bermalam dari satu rumah ke rumah istri yang lain. 

Namun dalam sehari tersebut, beliau tetap menyempatkan diri untuk 

berkeliling menemui semua istri dari satu rumah ke rumah yang lain, 

setidaknya untuk menanyakan kondisi mereka pada hari tersebut. Hal 

serupa ini dapat diteladani di zaman sekarang dengan tetap menjaga 

terjalinnya komunikasi antara suami-istri, walaupun suami berada jauh 

dari rumah. Ada telepon, handphone, bahkan internet yang bisa menembus 

jarak ribuan kilometer sekalipun. Menyempatkan menelepon istri dari 

kantor setiap hari pun banyak bermanfaat untuk mengantisipasi pendeknya 

waktu pertemuan suami istri di rumah setiap harinya. 

Selain mejaga frekuensi pertemuan, begitu pula kualitasnya. Dalam 

sebuah riwayat dikisahkan bagaimana Rasulullah menyempatkan diri 

mencium istri-istrinya dengan penuh keharmonisan, sebagaimana yang 

telah dijelaskan dalam hadits berikut: 

ثَ َنا ََيََْي َعْن ِهَشاٍم قَاَل َأْخبَ َرِن َأِب َعْن  ُد ْبُن اْلُمثَ َّنَّ َحدَّ ثَ َنا ُُمَمَّ َحدَّ
ثَ َنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسَلَمَة َعاِئَشَة َعْن النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ح و َحدَّ 

َها قَاَلتْ  ٍَ َعْن ِهَشاٍم َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعن ْ اَن  َعْن َماِل ََ ِإْن 
َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم لَيُ َقبُِّل بَ ْعَض أَْزَواِجِه َوُهَو َصاِئٌم ُُثَّ 

 َضِحَكتْ 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna 

telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam berkata, telah 

mengabarkan kepada saya bapakku dari 'Aisyah radliallahu 'anha. Dan 

telah diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 

Maslamah dari Malik dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 

'anha berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mencium isteri-isteri 

Beliau". 'Aisyah radliallahu 'anha kemudian tertawa. (H.R. Bukhari no. 

1793).25 

 

c. Membantu Pekerjaan Isteri 

Membantu pekerjaan isteri adalah sebuah perbuatan yang dapat 

meringankan bebannya dan dapat mengharmoniskan keluarga. Perlakuan 

ini dilakukan oleh Rasulullah Saw kepada keluarganya. Sebagaimana 

dalam hadits berikut:  

                                                 
25Lidwa I-Pustaka, Kitab Sembilan Hadits, Sofwer. 
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ثَ َنا اْلََْكُم َعْن ِإبْ َراِهيَم َعْن اْْلَْسَوِد  ثَ َنا ُشْعَبُة قَاَل َحدَّ ثَ َنا آَدُم قَاَل َحدَّ َحدَّ
اَن النَِِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْصَنُع ِف بَ يْ  قَاَل َسأَْلُت َعاِئَشةَ  ََ ِتِه َما 

ََا َحَضَرْت الصََّلُة  اَن َيُكوُن ِف ِمْهَنِة َأْهِلِه تَ ْعِِن ِخْدَمَة َأْهِلِه فَِإ ََ قَاَلْت 
 َخرََج ِإََل الصََّلةِ 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah 

menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada 

kami Al Hakam dari Ibrahim dari Al Aswad berkata, "Aku pernah 

bertanya kepada 'Aisyah tentang apa yang dikerjakan Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam ketika berada di rumah. Maka 'Aisyah pun menjawab, 

"Beliau selalu membantu keluarganya, jika datang waktu shalat maka 

beliau keluar untuk melaksanakannya." (H.R Bukhari no. 635).26 

 

d. Mendorong Isteri untuk Mengembangkan Potensi 

Hafshah ra, secara khusus didorong oleh Nabi Saw untuk 

mengembangkan keahliannya dalam tulis menulis indah. Beliau 

mendatangkan guru khusus bagi istrinya tersebut. Untuk Aisyah yang 

pandai, beliau mendorong agar istrinya tersebut mengembangkan potensi 

kecerdasan yang dimilikinya sehingga kelak menjadi salah seorang ahli 

hadis dan ahli ilmu agama sehingga menjadi guru bagi sahabat lain. 

Sedangkan istri-istri yang lain, Zainab, mengaktualisasikan dirinya sebagai 

usahawan home industri dengan memanfaatkan keahliannya membuat 

kerajinan tangan. Dari hasil usahanya itu Zainab mampu berinfaq paling 

banyak dibanding istri-istri Nabi yang lain. 

e. Menjalin Ikatan Batin Dengan Anak 

Bagi setiap orang tua, tidak ada alasan untuk tidak ikut campur 

urusan pendidikan anak. Urusan pendidikan anak bukan semata-mata 

tanggung jawab seorang ibu, tetapi juga tanggung jawab ayah. Sesibuk-

sibuknya Nabi saw, beliau senantiasa bergaul dekat dengan putri-putrinya, 

sehingga Fatimah, putri terakhir yang paling beliau cintai, sepeninggal 

ibundanya Khadijah ra, menjadi anak yang melayani kebutuhan sehari-hari 

ayahnya, sekaligus sebagai teman, sebagai penghibur, sekaligus sebagai 

kader dakwah, dan menjadi orang yang paling dekat di hati ayahandanya. 

Begitulah teladan Nabi Muhammad yang berhasil menjalin ikatan batin 

dengan putrinya, walau sibuk dengan urusan dakwahnya. 

f. Memperkenalkan Anak pada Dunia Kerja Ayah 

Kiat terbaik untuk menyiasati sedikitnya waktu berkumpul antara 

ayah dengan anak adalah saling melibatkan diri ke dalam dunia masing-

masing. Ayah melibatkan diri dalam dunia bermain anak, ketika ada 

sedikit waktu di rumah. Sebaliknya ayah mengenalkan dunia kerjanya 

                                                 
26Lidwa I-Pustaka, Kitab Sembilan Hadits, Sofwer. 
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kepada anak. Seperti yang dilakukan Nabi Muhammad, ketika membawa 

Fatimah kecil bersamanya ketika berdakwah di Makkah. Fatimah kecil 

melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaiman ayahnya dihina, dicerca 

dan dimaki-maki orang kafir Quraisy. Ketika mereka meletakkan kotoran 

binatang di punggung Nabi saat sedang bersujud di depan Ka'bah, 

Fatimahlah yang membersihkannya dengan berlinang air mata.27 

 

E. Penutup 

Komunikasi dakwah merupakan suatu proses penyampaian pesan 

dakwah yang dilakukan oleh komunikator atau dalam hal ini adalah da’i 

kepada komunikan yang disebut dengan komunikan yang sesuai dengan teori-

teori ilmu komunikasi dan tidak menyimpang dari tujuan dakwah itu sendiri 

yaitu informatif, rekreatif, persuasif atau mengajak dan menyeru umat 

manusia menuju kebahagiaan dunia akhirat. Pada kajian ini yang menjadi 

komunikator adalah seorang yang sangat fenomenal dalam Islam yaitu Nabi 

Muhammad Saw. Komunikasi dakwah yang dibangun Rasulullah, antara lain: 

Nabi Muhammad Saw selalu menginginkan untuk menjalankan ibadah, Nabi 

Muhammad Saw selalu memerintahkan selalu berbuat jujur dalam setiap 

perbuatannya, dan Nabi Muhammad Saw selalu menginginkan agar berbuat 

baik kepada orang miskin atau orang yang kurang mampu yang datang ke 

rumah. Selain itu, bentuk aplikasi komunikasi dakwah Rasulullah Saw kepada 

Isteri-isterinya, antara lain: memberikan wasiat kepada isterinya, yakni 

memberikan perintah, peringatan, serta ucapan yang membahagiakan sang 

isteri, menahan diri dengan kesabaran atas perbuatan isteri yang menyakitkan 

hati, memberikan kebahagiaan kepada isteri, dan memberikan pendidikan dan 

pengajaran kepada isteri tentang kebutuhan-kebutuhan melaksanakan agama. 

Adapun bentuk praksisnya dari komunikasi dakwah yang dilakukan 

Rasulullah dalam keluarga, antara lain: menyeimbangkan dakwah dan 

keluarga, menjaga keharmonisan dan komunikasi, membantu pekerjaan isteri, 

mendorong isteri dalam emngembangkan potensi, menjalin ikatan batin 

dengan anak, dan memperkenalkan anak pada dunia kerja ayah. 
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