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AL-QURÂN DAN KOMUNIKASI

Oleh: A.Rafik, S.Th.I.1

ABSTRAK

Al-Qurân dan komunikasi merupakan dua hal yang berbeda. Al-Qurân
bukan komunikasi dan komunikasi bukan al-Qurân. Al-Qurân menjadi sumber
utama dalam ajaran agama Islam. Sedangkan komunikasi merupakan cabang
dari ilmu sosial yang keberadaannya bisa mencakup semua disiplin keilmuan.
Begitupula dengan al-Qurân keberadaannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu.
Al-Qurân bisa masuk ke dalam komunikasi dan komunikasi bisa masuk ke dalam
al-Qurân. Hadirnya al-Qurân ke dunia ini, diturunkan melalui proses komunikasi.
Dengan demikian al-Qurân dan komunikasi merupakan bagian yang tidak bisa
terpisahkan. Komunikasi digunakan oleh Rasulullah SAW diantaranya adalah untuk
menyampaikan pesan-pesan al-Qurân (berdakwah), mengajarkan al-Qurân dan
sebagainya. Terkait dengan permasalahan komunikasi, pada dasarnya al-Qurân,
tidak ketinggalan untuk berbicara tentang komunikasi, meskipun tidak secara
spesifik. Akan tetapi, jika diteliti (ada) banyak ayat yang memberikan gambaran
umum tentang bentuk-bentuk komunikasi seperti komunikasi intrapersonal, komunikasi
personal, komunikasi kelompok, komunikasi antarbudaya bahkan komunikasi
transendental. Tidak hanya itu, al-Qurân juga berbicara tentang etika-etika
komunikasi, seperti qaulan balîgha, qaulan maisûra, qaulan karîma, qaulan
ma’rûfa, qaulan layyina, qaulan sadîda, dan lain-lain. Berdasarkan pada
kenyataan tersebut bahwa al-Qurân dan komunikasi menjadi bagian yang sangat
penting untuk dipelajari dan dipahami dengan sebaik-baiknya. Sehingga dapat
memungkinkan aktivitas setiap muslim tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman,
khususnya dalam melakukan komunikasi baik secara ucapan (verbal), perbuatan
(non verbal), tulisan maupun media media yang lainnya.

Kata Kunci: Al-Qurân, Komunikasi

A. Pendahuluan
Komunikasi dianggap sebagai sesuatu yang dianggap sangat urgen

dalam kehidupan manusia. Komunikasi merupakan dasar dari seluruh interaksi
antar manusia. Tanpa adanya komunikasi, interaksi dan hubungan manusia,
mungkin tidak akan pernah bisa terjadi. Manusia sebagai mahluk sosial, juga
sangat membutuhkan agama dalam hidupnya. Ada beberapa alasan tentang
mengapa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia, antara lain,
karena agama merupakan sumber moral. Dengan kata lain, agama diperlukan
agar kehidupan manusia lebih terarah dan menjadi lebih baik. Islam adalah
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agama yang menuntun manusia kepada jalan keselamatan. Kesempurnaan dan
kelengkapan Islam sebagai agama, karena Islam bersumber pada wahyu.
Wahyu, yang menjadi sumber agama Islam, tidak akan mungkin bisa sampai
kepada para Nabi dan Rasul, tanpa adanya proses komunikasi, yakni
komunikasi antara Allah, malaikat dan manusia. Jika ditelusuri sîrah
(perjalanan hidup) Nabi SAW, akan dijumpai bahwa diantara faktor
keberhasilan misi dakwah Rasulullah SAW terletak pada komunikasi. Artinya
keberhasilan tersebut tidak lepas dari kemampuan Rasulullah SAW dalam
mengomunikasikan ajaran-ajaran Ilahi dengan baik. Kemampuan komunikasi
Rasulullah SAW tersebut ditopang dengan akhlak mulia. Keluhuran budi
pekerti Rasulullah SAW, memang sulit untuk dilukiskan, akan tetapi akhlak
Rasulullah itu adalah al-Qurân. Sehingga dapat dipahami bahwa Rasulullah
SAW itu bagaikan al-Qurân yang berjalan. Apa yang beliau ucapkan, dan apa
yang ada di hati Rasulullah SAW adalah implementasi dari al-Qurân.

Al-Qurân menjadi sumber utama dalam ajaran agama Islam. Begitu
hebatnya al-Qurân, sehingga hikmah al-Qurân meliputi seluruh alam, sehingga
isi kandungan al-Qurân tidak akan pernah habis untuk digali dan dipelajari.
Lebih jauh ada semacam klaim ilmiah yang menyatakan bahwa al-Quran memuat
sejumlah kerangka teori dan sumber inspirasi bagi perkembangan keilmuan,
panduan hidup yang lengkap bagi seluruh aspek problematika kehidupan
manusia, termasuk di dalamnya adalah komunikasi. Perkembangan keilmuan
komunikasi dalam al-Qurân, dapat ditemukan pada sejumlah kerangka teori
komunikasi, diantaranya: 2

Pertama, tentang komunikasi persuasif/profetik, diantaranya dapat dilihat
dalam Q.S. Ali-Imran [3]: 104 dan Q.S. Ali-Imran [3]: 110. Kedua, tentang
komunikasi verbal, diantaranya dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 31 dan Q.S. Ibrahim
[14]: 4. Ketiga, tentang informasi, diantaranya dalam Q.S. Yunus [12]: 4 dan
Q.S. Hijr [15]: 49. Keempat, tetntang gosip (kabar bohong), diantaranya dapat
dilihat dalam Q.S. an-Nûr [24]: 11, 12 dan 15. Kelima, tentang debat,
diantaranya dalam Q.S. an-Nahl [16]: 125 dan Q.S. al-Mukmin [40]: 4.
Dengan demikian, jelaslah bahwa al-Qurân adalah mukjizat yang sangat luar
biasa. Sehingga tidak heran jika al-Qurân dipandang oleh para sejarahwan
sebagai kitab sejarah yang sangat kuat nilai kebenarannya. Begitu pula para
budayawan percaya bahwa al-Qurân adalah kitab sastra paling agung. Tidak
ketinggalan ahli komunikasi menganggap bahwa al-Qurân adalah sebagai
kitab suci yang di dalamnya memuat berbagai informasi yang sangat
komunikatif. Berdasarkan paparan di atas, maka tulisan ini, akan membahas

2 Iswandi Syahputra, Komunikasi Profetik, (Bandung: Simbiosa Rektama Media, 2007), h.
14-15.
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permasalahan tentang al-Qurân dan komunikasi, yakni bentuk-bentuk
komunikasi dalam al-Qurˆan serta prinsip dan etika dalam berkomunikasi
menurut al-Qurân.

B. Al-Qurân
Pembahasan terhadap asal kata al-Qurân merupakan kajian penting yang

harus dilakukan sebelum menyangkut pembahasan lain di dalam tulisan ini.
Berbagai penelitian terhadap keberadaan al-Qurân telah banyak dilakukan
oleh para ulama dan hasilnya cukup beragam, diantaranya Imam as-Suyuti
memjelaskan perbedaan pandangan para ulama terhadap al-Quran sebagai
berikut:3

1. Asy-Syâfi’i: kata al-Qurân tidaklah diambil dari kata yang lain (gairu
musytâq) dan tidak menggunakan hamzah. Kata al-Qurân (dengan al-)
sejak semula memang telah digunakan untuk menyebut Kalam Allah yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menganggap al-Qurân berasal
dari qara’a berarti menganggap bahwa semua yang dibaca berarti dapat
disebut al-Qurân.

2. Al-Farra’: kata al-Qurân adalah berasal dari kata qarâ’in, bentuk jamak
dari qarînah (yang berarti indikator), dimana beliau hanya memberi alasan
bahwa ayat-ayat al-Qurân tersebut pada kenyataannya adalah serupa satu
sama lain.

3. Al-Asy’âri: kata al-Qurân adalah berasal dari kata qarana tanpa hamzah
(yang berarti mengumpulkan). Wahyu Allah disebut dengan al-Qurân karena
tersusun di dalam satu mushaf.

4. Az-Zujâj: kata al-Qurân adalah berasal dari kata al-qar’u (yang berarti
menghimpun) dengan mengikuti wazan fu’lânun dikarenakan al-Qurân
menghimpun intisari kitab-kitab sebelumnya.

5. Al-Lihyânî: kata al-Qurân adalah berasal dari kata qara’a (yang berarti
membaca), meskipun sebenarnya adalah mengikuti wazan gufrânun.
Sebagai masdar, al-Qurân juga dapat dipahami sebagai isim maf’ûl,
sehingga artinya ialah yang membaca.

Perbedaan pandangan terhadap asal kata al-Qurân di kalngan para
ulama, tentu memiliki alasan tersendiri, contohnya Imam as-Suyuti lebih
cenderung mengikuti Asy-Syâfi’i, yang mengatakan bahwa kata al-Qurân
tidak diambil dari kata yang lain. Menganggap al-Qurân berasal dari qara’a
berarti menganggap bahwa semua yang dibaca berarti dapat disebut al-Qurân.

3 Jalâl ad-Dîn as-Suyûtî, Al-Itqân fi ‘Ulûm al-Qur’ân, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1399), cet. I, h.
53. Lihat juga Badr ad-Dîn az-Zarkasyî, Al-Burhân fi‘Ulûm al-Qur’ân, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1400),
cet. III, jilid I, h. 278.
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Dengan demikian kata al-Qurân hanya dipakai untuk menyebut wahyu yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun Subhi Sālih, seorang pakar
Ulumu al-Qurân kontemporer, lebih cenderung menggunakan pendapat al-Lihyânî
yang mengatakan bahwa kata al-Qurân berasal dari kata qara’a yang berarti
membaca.4 Meskipun terjadi perbedaan tentang asal kata al-Qurân, namun
diantara mereka (para ulama) sepakat bahwa penamaan wahyu terakhir dengan
sebutan al-Qurân adalah diberikan langsung oleh Allah sendiri. Diterangkan
dalam beberapa ayat al-Qurân, antara lain dalam Q.S. al-Qiyâmah [75]: 17-18
dan Q.S. Fushshilat [41]: 3;

َلَیۡ  َفَاَذا قََرۡٔ ١٧ۥَءانَهُ َوقُرۡ ۥَعهُ نَا َمجۡ ان ١٨ۥَءانَهُ قُرۡ تِبعۡ ُه فَ ن
Artinya: Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di

dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami
telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.5

لَۡت ٞب ِكَت َفُّصِ ً َعرَ قُرۡ ۥُتهُ َءای َِّقوۡ ِبیّٗ َءا ٣لَُموَن یَعۡ مٖ ا ل
Artinya: Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab,

untuk kaum yang mengetahui.6

Secara istilah pengertian al-Qurân juga sangat beragam. Beberapa pendapat
terkait pendefinisian al-Qurân, secara istilah antara lain sebagai berikut:
1. Pendapat Ahli Ushul Fiqih: al-Qurân adalah lafadz berbahasa Arab yang

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai tadabbur dan
tadzakkur, yang disampaikan secara mutawatir, yaitu yang dimulai dengan
surah al-Fâtihah dan ditutup dengan surah an-Nâs.7

2. Pendapat az-Zarqâni: al-Qurân adalah kalam Allah sebagai mukjizat yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang termaktub dalam mushaf-
mushaf, yang disampaikan secara mutawatir, dan yang membacanya
dipandang (dinilai) ibadah.8

3. Wahbah az-Zuhailî: al-Qurân lebih dipahami sebagai sesuatu yang
berkaitan dengan ajaran ketuhanan yang disampaikan kepada Nabi
Muhammad SAW, melalui lisan malaikat Jibril untuk diajarkan kepada
seluruh umat manusia secara utuh.9

4 Subhî Sālih, Mabāhis fi‘Ulûm al-Qur’ân, (Beirut: Dâr al-‘Ilm al-Malâyin, 1985), h.19.
5 Departemen Agama RI, Al-Qurân dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sygma Examedia

Arkanleema, 2007), h. 577.
6 Departemen Agama RI, Al-Qurân dan Terjemahnya…, h. 477.
7 M. Khudari Beik, Ushul al-Fiqh, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1385),  h. 209.
8 M. Abd al-‘Azîm al-Zarqâni, Manâhil al-’Irfân fi Ulûm al-Qurân, (Beirut: Isa al-Bâb al-

Halby, t.t.), jilid I, h. 12.
9 Wahbah az-Zuhailî, Al-Qur’ân al-Karîm Bunaituhû al-Tasyrî’iyyât wa Khashâ ishuhû al-

Hadhâriyyât, terj. M. Thohir, (Yogyakarta: Dinamika, 1996), cet. I, h. 15.
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Berdasarkan dari beberapa definisi al-Qurân secara istilah di atas dapat
disimpulkan bahwa, al-Qurân merupakan Kalamullah yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad SAW, sebagai mu’jizat atas kenabiannya diturunkan dengan
perantara malaikat Jibril, disampaikan secara mutawatir, bagi kaum muslimin
yang mempelajari al-Qurân, membacanya dan mengajarkannya bernilai
ibadah.

Al-Qurân merupakan kitab suci terakhir yang Allah turunkan kepada
Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup umat manusia.10 Isi
kandungan al-Qurân dapat dipelajari dan digali dari sudut pandang manapun,
dan al-Qurân merupakan petunjuk terbaik bagi manusia. Petunjuk al-Qurân
ada dua macam, yakni:

Pertama, bahwa sebagian besar petunjuk yang ada di dalam al-Qurân
berupa perintah, larangan, ataupun masalah hukum, yang dipaparkan secara
jelas (gamblang) dan ada pula yang umum, baik yang terkait dengan masalah
akidah (ideologi), akhlak, politik, produksi dan lain-lain. Persoalan akidah
contohnya adalah sebagai sumber energi dan kesempurnaan. Akidah tersebut
mampu mengisi relung-relung hati dengan rasa cinta kepada Allah SWT,
keagungan, dan rasa penghambaan kepada-Nya. Adapun yang terkait dengan
masalah akhlak, al-Qurân mengajarkan manusia agar berperilaku dengan akhlak
karimah, seperti: kesabaran, murah hati, memaafkan, dan etika-etika yang baik.
Sehingga, semua perincian yang ada dalam al-Qurân menjadi tolak ukur dalam
ilmu pengetahuan, sehingga tidak mungkin ada ilmu pengetahuan yang paling
benar, jika masih bertentangan dengan al-Qurân dan hadits.11 Allah SWT
berfirman dalam Q.S. al-Qashash [28]: 77:

ٓ بۡ وَ  ِ ِفميَا ٓ اَر ُ َك َءاتَىٰ َتغ ٔ َس نَِصیَبَك ِمَن ِخَرَةۖ ۡ ۖ نۡ َوَال تَ حۡ َیا ٓ ِس َو َ َ َسَن حۡ ن 
لَیۡ  بانِضۖ رۡ َۡفَساَد ِيف لۡ غِ َوَال تَبۡ كَۖ ُ ا َن ُمفۡ لۡ َ َال ُحيِ ٧٧ِسِد

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.12

Kedua, petunjuk berupa pemanfaatan atau bagaimana mengambil
manfaat dari landasan yang dikenal. Banyak ayat al-Qurân yang mengajak

10 Ahmad Syadali dan Ahmad Rofi’i, Ulumul Quran I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000),
h. 11.

11 Abdurrahman as-Sa’di, Bacalah Al-Qurân Seolah-Olah Ia Diturunkan Kepadamu,
(Jakarta: PT Mizan Publika, 2008), h. 7-9.

12 Departemen Agama RI, Al-Qurân dan Terjemahnya…, h. 386.
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manusia untuk memikirkan pencipataan langit dan bumi, serta isinya. Allah
SWT menjelaskan, bahwa langit dan bumi ditundukkan untuk kepentingan
manusia,13 Allah berfirman dalam Q.S. al-Hadîd [57]: 25 dan Q.S. al-Jatsiyah
[45]: 13:

َزلۡ  ٔۡ لۡ نَا َو َ ِه ب ِدیَد ِف ِلناِس ََومَ َشِدیدٞ ٞس َ ِفُع 
Artinya: Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat

dan berbagai manfaat bagi manusia.14

َمـَوَخسَر لَُمك ما ِيف  یعٗ رۡ ِۡت َوَما ِيف َولس ِيف َذهُۚ ۡ ا مِّ ِض َمجِ ٓ ان ٔ َ  َ َِ َِّقوۡ ٖت ی مٖ ل
١٣یََتَفكُروَن 

Artinya: Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa
yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.15

Allah SWT mengingatkan orang-orang yang berakal untuk selalu
memikirkan nikmat yang telah Allah berikan baik yang ada di langit maupun
yang ada di bumi untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu,
agar apa yang ada pada keduanya (fenomena dan keteraturan dalam
penciptaan langit dan bumi) bisa dijadikan sebagai pelajaran. Tanah yang
Allah kuasakan kepada manusia misalnya, adalah agar bisa diolah dan
dimanfaatkan oleh manusia, baik dengan bercocok tanam di atasnya, maupun
tindakan yang lainnya. Tidak hanya itu, bahkan semua jenis bahan tambang
dan industri yang terkandung dalam perut bumi telah Allah tundukkan bagi
manusia untuk dapat diambil manfaatnya. Besi contohnya dalam Q.S. al-
Hadîd [57]: 25, Allah SWT menjelaskan bahwa besi merupakan benda yang
keras dan kuat.16 Namun besi mengandung manfaat yang begitu banyak bagi
manusia, diantaranya besi dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat
mesin-mesin dan berbagai peralatan untuk mempermudah pekerjaan manusia.

Tidak berlebihan jika banyak ilmuan muslim yang berpendapat bahwa
al-Qurân adalah kitab panduan hidup yang lengkap bagi seluruh aspek
problematika kehidupan. Lebih jauh ada semacam klaim ilmiah yang
menyatakan bahwa al-Quran memuat sejumlah kerangka teori dan sumber
inspirasi bagi perkembangan keilmuan, termasuk di dalamnya perkembangan
keilmuan komunikasi. Sebenarnya potensi komunikasi pada manusia telah Allah

13 Abdurrahman as-Sa’di, Bacalah Al-Qurân…, h. 10.
14 Departemen Agama RI, Al-Qurân dan Terjemahnya…, h. 541.
15 Departemen Agama RI, Al-Qurân dan Terjemahnya…, h. 499.
16 Abdurrahman As-Sa’di, Bacalah Al-Qurân…, h. 11-12.
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abadikan di dalam al-Qurân, yakni dialog/komunikasi yang terjadi pertama
kali antara Allah SWT, malaikat dan manusia.17 Dialog tersebut sekaligus
menggambarkan potensi (keunggulan) manusia dibanding mahluk Allah
lainnya, termasuk malaikat. Potensi yang dianugerahkan Allah SWT kepada
manusia tersebut dapat terlihat dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 31-33:

َ َءاَدَم  َمل َعَرَضهُمۡ آ ۡمسَ َۡو ٓ لۡ ََىل َء ُلكهَا ُمث نۢ َملَـ ۡمسَ ِب ئَِكِة فََقاَل  ٓ آ وِين ِب ِء ان ُكنُمتۡ ُؤَالٓ ِء َهـ
بۡ ٣١ِدِقَني َصـ ِملَۡ َحـقَالُوْا ُس ٓ نََك َال  َلمۡ لَنَا َما  ٓۖ اال نَت َتنَا نَك  ٣٢َحِكُمي لۡ َعِلُمي لۡ ا

 ٓ َ نۢ قَاَل ی ۡمسَ ۡهئُ ِ اَدُم  مۖۡ آ م ِب ٓ ِهئِ ا ۡمسَ نۢ فَلَم ُمه ِب مۡ آ َب لَمۡ ِهئِ ٓ قُل لُمكۡ قَاَل  َب َملُ غَیۡ ۡ اّينِ
َمـ ۡ رۡ ِۡت وَ َولس ٣٣ُُمونَ َكۡ ُدوَن َوَما ُكنُمتۡ َملُ َما تُبۡ ِض َو

Artinya: Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda)
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat
lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika
kamu mamang benar orang-orang yang benar!. Mereka menjawab
(Malaikat): "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain
dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya
Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Allah
berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama
benda ini". Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama
benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku-katakan kepadamu,
bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan
mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu
sembunyikan?18

Ayat di atas, merupakan serangkaian dialog dan komunikasi antara
Allah, malaikat dan manusia. Komunikasi yang berlangsung tersebut
menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia memiliki kelebihan akal atau potensi
untuk mengetahui benda-benda di sekitarnya (mengenal nama-nama, fungsi dan
karakteristik dari benda-benda). Dengan demikian, kemampuan bicara,
kemampuan mengenal situasi dan kondisi berarti menunjukkan kemampuan
manusia dalam berkomunikasi.

Berkomunikasi adalah sesuatu yang hampir tidak pernah ketinggalan
disetiap kegiatan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial menduduki posisi
yang sangat penting dan strategis. Sebab, hanya manusialah satu-satunya
makhluk yang diberi karunia bisa berbicara dan mengembangkan kemampuan
akal (berpikir, berkarya, dan lain-lain), sehingga peradaban manusia
berkembang. Dengan kemampuan bicara itulah, memungkinkan manusia bisa

17 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 1
18 Departemen Agama RI, Al-‘Aliyy Al-Qurân dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit

Diponegoro, 2006), h. 6.
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membangun hubungan sosialnya (berinteraksi). Seluruh kehidupan manusia
tidak bisa lepas dari komunikasi.

C. Komunikasi
Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu Communis /

Communicatio, yang dalam bahasa Inggris Common, yang memiliki arti sama
(sama makna mengenai suatu hal). 19 Melalui komunikasi seseorang mencoba
membagi informasi, gagasan atau sikap dengan pihak lain agar diperoleh
persepsi yang sama. Jadi, komunikasi berlangsung bila antara orang-orang
yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang
dikomunikasikan.20

Pengertian komunikasi sering dihubungkan dengan paradigma Lasswell,
yakni hasil jawaban dari pertanyaan Who Says With What Effect? (siapa,
mengatakan apa, melalui media apa, kepada siapa, apa efeknya?). Secara
istilah, komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari
komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek
(akibat) tertentu.21 Adapun secara sederhana di dalam komunikasi, paling
tidak, terdiri dari tiga unsur pembentuk komunikasi, yaitu komunikator
(pengirim pesan/informasi), media dan komunikan.22 Ketiga unsur tersebut
kemudian membentuk komponen komunikasi yang meliputi: komunikator,
pesan (verbal nonverbal), komunikan, media (sarana atau saluran yang
mendukung pesan jika komunikan tempatnya jauh atau dalam jumlah yang
banyak), efek (dampak sebagai pengaruh pesan).23 Berdasarkan definisi di atas,
para pakar komunikasi menjelaskan bahwa komunikasi tidak hanya bersifat
informatif, tetapi juga persuasif. Komunikasi yang informatif bertujuan agar
orang lain mengerti dan paham akan pesan yang disampaikan. Sedangkan,
komunikasi persuasif bertujuan agar orang lain mau menerima dan melakukan
ajaran atau informasi yang disampaikan.

Menurut Hovland, seperti dikutip oleh Onong, bahwa berkomunikasi

19 Artinya, suatu komunikasi dikatakan komunikatif jika antara masing-masing pihak
mengerti bahasa yang digunakan, dan paham terhadap apa yang dipercakapkan. Lihat, Onong
Uchyana Effendy, Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999),
cet. XII, h. 1.

20 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Tua dan Komunikasi dalam Keluarga: Upaya
Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), h. 13.

21 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah…, h. 4.
22 YS. Gunadi, Himpunan Istilah Komunikasi, (Jakarta: Grasindo, 1998), h. 69. Pandangan

yang serupa juga diungkapkan oleh Edwin B. Flippo, menyatakan bahwa paling tidak dalam
proses komunikasi, terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu: pengirim isyarat, media untuk mengirim
isyarat dan penerima isyarat. Suryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Bandung: CV Pustaka Setia,
2015), h. 217.

23 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah…, h. 4.8
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bukan hanya terkait dengan penyampaian informasi, akan tetapi juga bertujuan
pembentukan pendapat umum (public opinion) dan sikap publik (public
attitude).24 Dengan demikian, dari pengertian ini jelas bahwa komunikasi
melibatkan sejumlah orang, dimana seseorang menyatakan sesuatu kepada
orang lain.25 Ketercapaian tujuan komunikasi merupakan keberhasilan
komunikasi. Keberhasilan dalam komunikasi dipengaruhi oleh banyak faktor,
diantaranya: komunikator, pesan yang disampaikan, komunikan, konteks, sistem
penyampaian.26

1. Komunikator
Komunikator merupakan sumber dan pengirim pesan. Kepercayaan

penerima pesan pada komunikator serta keterampilan komunikator dalam
melakukan komunikasi menentukan keberhasilan komunikasi.

2. Pesan yang Disampaikan
Keberhasilan komunikasi tergantung pada pesan yang akan

disampaikan, yang meliputi: 1) Daya tarik pesan, 2) Kesesuaian pesan
dengan kebutuhan komunikan (penerima pesan), 3) Lingkup pengalaman
yang sama antara komunikator (pengirim) dan penerima pesan tentang
pesan tersebut, 4) Peran pesan dalam memenuhi kebutuhan komunikan.

3. Komunikan
Komunikator yang baik tentu mempertimbangkan orang yang

menerima pesan. Adapun orang yang menerima pesan (komunikan)
meliputi: 1) Kemampuan komunikan menafsirkan pesan, 2) Komunikan
sadar bahwa pesan yang diterima memenuhi kebutuhannya, 3) Perhatian
komunikan terhadap pesan yang diterima.

4. Konteks
Komunikasi berlangsung dalam setting atau lingkungan tertentu.

Oleh karena itu, lingkungan yang kondusif (nyaman, menyenangkan,
ketepatan memilih waktu) sangat menunjang keberhasilan komunikasi.

5. Sistem Penyampaian
Sistem penyampaian pesan berkaitan dengan metode dan media.

Metode dan media yang sesuai dengan berbagai jenis indra penerima pesan
yang kondisinya berbeda-beda akan sangat menunjang keberhasilan
komunikasi.

24 Onong Uchyana Effendy, Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek,… h. 1. Komponen
komunikator dan pesan dikaitkan dengan ilmu psikologi dan semiotik. Komponen komunikan
dikaitkan dengan jurnalistik, manajemen, ekonomi politik, dan teknologi. Komponen feedback
dikaitkan dengan berbagai studi baru, seperti: filsafat, sosial-humaniora, budaya dan agama. Lihat,
Thorik Gunara, Komunikasi Rasulullah; Indahnya Berkomunikasi Ala Rasulullah, (Bandung:
Simbiosa Rektama Media, 2009), h. 1.

25 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Tua dan Komunikasi dalam Keluarga…, h. 13.
26 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Tua dan Komunikasi…, h. 16-17.



IAIS Sambas Vol II No. 1 Desember 2015 - Mei 2016

Jurnal Al-Muttaqin - 158 -

D. Bentuk-Bentuk Komunikasi dalam Al-Qurân
Berbicara masalah al-Quran, memang tidak pernah ada habisnya. Tidak

seorangpun yang mampu menandingi kehebatan al-Qurân. Hikmah al-Qurân
meliputi seluruh alam, sehingga isi kandungan al-Qurân tidak akan pernah
habis untuk digali dan dipelajari. Islam melalui teks suci (al-Qurân) memuat
sejumlah kerangka teori transenden bagi pengembangan ilmu komunikasi.27

Bila ditinjau dari aspek keilmuan keislaman, maka al-Quran berisi tentang
informasi serta kabar gembira (basyiran) dan peringatan (nadhiran). Namun,
bila ditinjau dari aspek ilmu komunikasi, ayat-ayat al-Qurân dapat
dikelompokkan menjadi dalil yang menjelaskan tentang berbagai macam
bentuk komunikasi, yang terdiri dari komunikasi intrapersonal, komunikasi
interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi antarbudaya, dan lain-lain.
Secara sederhana dalam tulisan ini penulis hanya menunjukkan beberapa contoh
ayat al-Qurân yang terkait dengan pembahasan, diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. Komunikasi Intrapersonal

Komunikasi Intrapersonal adalah komuikasi yang berlangsung
dalam diri seseorang. Orang itu berperan baik sebagai komunikator maupun
sebagai komunikan.28 Dengan kata lain komunikasi itrapersonal adalah
komunikasi dengan diri sendiri (berdialog dengan diri sendiri) dengan
tujuan untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisis dan merenung.29

Dalam al-Qurân komunikasi intrapersonal dapat dilihat dalam al-Quran,
diantaranya:

Firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nahl [16]: 10-12 dan Q.S. al-
Qashash [28]: 71-73:

يٓ ُهَو  َمآ َزَل ِمَن ِ ۡ ٗءۖ ِء َمآ لس اٞب لُمك ّمِ ميُوَن ُه َجشَٞر َوِمۡ ُه َرشَ ُِس ِه  ١٠ِف
رۡ ُِت لَُمك ِبِه یُنۢ  ِيف َذِتۚ لثَمَرَب َوِمن ُلكِّ نَعۡ ۡلنِخیَل وَ ُتوَن وَ لزیۡ َع وَ لز َ ان ِ
 ٓ ٔ َِّقوۡ یَةٗ َ َاَر وَ َل وَ لیۡ َوَخسَر لَُمكُ ١١یََتَفكُروَن مٖ ل مۡ هن لنُجوُم وَ َقَمرَۖ لۡ َس وَ لش

مۡ ُتۢ ُمَسخَر ِيف َذۚۦٓ ِرهِ ِب ٓ ان ٔ َ  َ َِ َِّقوۡ ٖت ی ١٢ِقلُوَن یَعۡ مٖ ل
Artinya: Dialah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu,

27 Lihat, Iswandi Syahputra, Komunikasi Profetik…, h. 15.
28 Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti, 1993), h. 57.
29 Joseph A.Devito, Pearson International Edition, (Printed In The United States Of

America: Pearson Education, 2007), h. 24, dalam Rosmawaty, Mengenal Ilmu Komunikasi,
(Jakarta: Widya Padjadjaran, 2010), h.59.
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sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya
(menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya)
kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu
dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan
segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang
memikirkan. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari
dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu)
dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang
memahami(nya).30

َلَیۡ ان َجَعَل ُمتۡ َرَءیۡ قُلۡ  َلۡ ِم یَوۡ َمًدا اَىلٰ َل َرسۡ لیۡ ُمكُ ُ  لَـَمِة َمنۡ ِق َۡريُ ا ِ ٌه 
 ۡٔ َ َۡس ءٍۚ تِیُمك ِبِضَیآ ی َلَ ان َجَعَل ُمتۡ َرَءیۡ قُلۡ ٧١َمُعوَن فََال  َاَر َرسۡ ُمكُ یۡ ُ  َمًدا اَىلٰ هن
َلۡ ِم یَوۡ  لَـَمِة َمنۡ ِق َۡريُ ا ٔۡ ٌه  َ هِۚ َۡس لٖ تِیُمك ِبلَیۡ ِ ی ُوَن ِف وَن فََال تُبۡ ُك َوِمن ٧٢ِرصُ

َۡس َل وَ لیۡ َجَعَل لَُمكُ ۦتِهِ رۡمحَ  َاَر ِل ۡ هن ِه َوِلَت ُوْا ِف ِ َُغوْا ِمن فَضۡ ُك ُكُروَن َشۡ لُمكۡ َولَعَ ۦِ
٧٣

Artinya: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan
untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah
Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang
kepadamu?. Maka apakah kamu tidak mendengar? Katakanlah:
"Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu siang itu
terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah
yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat
padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan?. Dan karena
rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu
beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari
sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu
bersyukur kepada-Nya.31

Komunikasi intrapersonal pada ayat di atas, merupakan komunikasi
yang terjadi disaat seorang hamba merenung dan memikirkan kebesaran
Allah SWT. Banyak ayat dalam al-Qurân, yang Allah SWT
memerintahkan agar manusia memperhatikan dan memikirkan semua
ciptaan-Nya. Apabila ditinjau dari perspektif psikologi komunikasi, maka
Q.S. an-Nahl [16]: 10-12 dan Q.S. al-Qashash [28]: 71-73, termasuk pada
komunikasi intrapersonal dengan proses berpikir. Proses berpikir dalam
komunikasi intrapersonal dilakukan untuk memahami realitas dalam

30 Departemen Agama RI, Al-Qurân dan Terjemahnya…, h. 283.
31 Ibid, h. 394.
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rangka mengambil keputusan. Setidaknya dalam berpikir itu melibatkan
proses sensasi, persepsi dan memori. Proses sensasi merupakan proses
penyerapan informasi (energi/stimulus) yang datang dari luar maupun dari
dalam melalui pancaindra yang menghubungkan organisme manusia
dengan lingkungannya. Persepsi adalah proses memberi makna pada
sensasi sehingga memperoleh pengetahuan baru atau mengubah sensasi
menjadi informasi. Proses memori adalah menyimpan dan memanggil
kembali informasi yang pernah diperoleh.32

2. Komunikasi Interpersonal
Komunikasi interpersonal merupakan proses penyampaian pesan dari

seseorang kepada orang lain (pihak lain).33 Deddy Mulyana
mendefinisikan komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-
orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap
reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal.
Dalam al-Qurân, komunikasi interpersonal, dapat dilihat diantaranya
dalam Q.S. Yusuf [12]: 4-5:

ٓ اذۡ  َ ِبیِه ی ِ یۡ قَاَل یُوُسُف  َد َعَرشَ َكوۡ بَِت اّينِ َر َ مۡ ا وَ َكبٗ ُت  ُهتُمۡ ۡ َقَمَر َرلۡ َس وَ لش
َن ِيل َسـ ِد ِ٤َ َال تَقۡ قَاَل ی ََىلٰٓ ُرءۡ ُصۡص َُين َك  َ َكیۡ اخۡ َ َ ُدوْا  َِك ۖ َوتَِك فَ انًدا
یۡ  َُدوّٞ َسـَن ِلۡالَطـلش ِنيٞ ِن  ٥م

Artinya: (Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku,
sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari
dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku". Ayahnya berkata:
"Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada
saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar (untuk
membinasakan)mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh
yang nyata bagi manusia".34

Dilog yang terdapat di dalam surah Yusuf [12]: 4-5 di atas
merupakan komunikasi interpersonal dalam bentuk percakapan langsung
atau secara tatap muka (komunikasi verbal). Littlejohn, mengartikan
komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara individu-individu.35

32 Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.
49.

33 Suryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi…, h. 110.
34 Departemen Agama RI, Al-Qurân dan Terjemahnya…, h. 235-236.
35 Littlejohn, Theories of Human Communication, (Belmont, California: Wadsworth

Publishing Company, 1999), hlm. 115. Menurut Joseph A. Devito, komunikasi interpeersoal
merupakan komunikasi antara dua orang yang bertujuan untuk mengenal, berhubungan,
mempengaruhi, bermain dan membantu. Joseph A. Devito, Komunikasi Antarmanusia, edisi
kelima, (Jakarta: Profesional Books, 1996), h. 250.
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Bentuk khusus dari komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang
melibatkan hanya dua orang secara tatap muka, yang memungkinkan
setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik
verbal maupun nonverbal. Adapun komunikasi nonverbal dapat ditemukan
dalam Q.S. ali-Imran [3]: 119. Komunikasi nonverbal merupakan
komunikasi yang bisa berfungsi sebagai penguat dari komunikasi verbal
(ucapan kata-kata) yang berupa isyarat dalam bentuk ekspresi wajah atau
tingkah laku.

َذا لَُقومكُۡ  لَوۡ ْا ءَ قَالُوَوا َ َذا  ا َوا َلَیۡ اَم وْا  ِمَل ِمَن ُۡمكُ ْا َعض ۗ ُموتُوْا ِبَغیۡ قُلۡ ظَِۚغیۡ لۡ َ ِظُمكۡ
َِلميُۢ ان ُدورِ ِبَذاِت َ  ١١٩لص

Artinya: Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata "Kami
beriman", dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit
ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu.
Katakanlah (kepada mereka): "Matilah kamu karena
kemarahanmu itu". Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi
hati.36

3. Komunikasi Kelompok
Komunikasi kelompok (group communication) berarti komunikasi

yang berlangsung antara seseorang komunikator dengan sekelompok
orang yang jumlahnya lebih dari dua orang.37 Pengertian kelompok yang
dimaksud tidak berdasarkan pada pengertian psikologis melainkan
pengertian komunikologis. Misalnya sejumlah kecil orang-orang yang
sedang mendengarkan pidato tukang obat di pasar, secara psikologis bukan
merupakan kelompok, melainkan kerumunan orang yang berkumpul
bersama-sama untuk sesaat.38 Dalam perspektif ilmu komunikasi yang
dimaksud kelompok adalah sejumlah orang yang menjadi komunikan.
Komunikasi kelompok dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni
kelompok kecil dan kelompok besar. Komunikasi kelompok kecil
(small/micro group communication) adalah komunikasi yang ditujukan
kepada kognisi komunikan, prosesnya berlangsung secara dialogis. Dalam
komunikasi kelompok kecil komunikator menunjukkan pesannya kepada
benak atau pikiran komunikan, misalnya kuliah, ceramah, diskusi,
seminar, rapat, dan lain-lain. Dalam situasi komunikasi seperti itu logika
berperan penting. Komunikan akan dapat menilai logis tidaknya uaraian
komunikator. Adapun di dalam al-Qurân diantranya dapat dilihat dalam

36 Departemen Agama RI, Al-Qurân dan Terjemahnya…, h. 65.
37 Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi…, h. 75.
38 Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi…, h. 76.
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Q.S. al-Baqarah [2]: 67:

ذۡ  ٔۡ انۦٓ ِمهِ ِلَقوۡ قَاَل ُموَىسٰ َوا َ وْا بََقَرٗةۖ ن تَذۡ ُمُرمكُۡ َ ی َ ُهُزوٗ قَالُوَحبُ ُذ ِ تَت ۖ ْا  قَاَل ا
نۡ ُعوُذ بِ  ٦٧هِِلَني َجـلۡ ُكوَن ِمَن ِ 

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya:
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi
betina". Mereka berkata: "Apakah kamu hendak menjadikan
kami buah ejekan?" Musa menjawab: "Aku berlindung kepada
Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang
jahil".39

Komunikasi antara Nabi Musa dengan Bani Israil dalam Q.S. al-
Baqarah [2]: 67 di atas merupakan komunikasi interpersonal (group to person)
atau komunikasi kelompok kecil yang umumya komunikannya/ lawan
bicara bersifat homogen (sama) yakni, sekelompok orang yang terdiri dari
individu-individu yang memiliki kesamaan, misalnya status sosial,
pendidikan, jenis kelamin, agama, dan lain-lain.40

Komunikasi kelompok besar (large/macro group communication),
merupakan kebalikan dari komunikasi kelompok kecil. Komunikasi
kelompok besar adalah komunikasi yang ditujukan kepada efeksi
komunikan, prosesnya berlangsung secara linier.41 Contoh untuk
komunikasi kelompok besar adalah misalnya rapat raksasa di sebuah
lapangan.42 Dalam al-Qurân komunikasi kelompok besar dapat ditemukan
diantaranya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Nuh kepada
kaumnya untuk menyembah Allah dan mengikuti seruannya. Allah SWT
berfirman dalam Q.S. Nuh [71]: 1-3:

 ٓ ا اَىلٰ َسلۡ رۡ ا ً ٔۡ َمَك ِمن قَۡ قَوۡ نِذرۡ نۡ ۦٓ ِمهِ قَوۡ نَا نُو َ ن ی ِلميٞ َِهيُمۡ ِل  قَاَل ١ََذاٌب 
َ ّينِ لَُمكۡ َقوۡ ی ٞر ِم ا ٌني نَِذ ِ ِطیُعوِن َ وَ ُبُدوْا عۡ ِن ٢م ٣تُقوُه َو

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya
(dengan memerintahkan): "Berilah kaummu peringatan sebelum
datang kepadanya azab yang pedih". Nuh berkata: "Hai kaumku,
sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan

39 Departemen Agama RI, Al-Qurân dan Terjemahnya…, h. 10.
40 Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi…, h. 77.
41 Satu arah dari ditik yang satu ke titik yang lain, dari komunikator ke komunikan. Tidak

seperti pada komunikasi kelompok kecil, yang berlangsung secara sirkular, dialogis, bertanya
jawab. Dalam pidato di lapangan sangat kecil kemungkinan terjadi dialog antara orator dengan
salah seorang dari khalayak massa. Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat
Komunikasi…, h. 77-79.

42 Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi…, h. 77
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kepada kamu, (yaitu) sembahlah olehmu Allah, bertakwalah
kepada-Nya dan taatlah kepadaku.43

4. Komunikasi Antarbudaya
Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara

orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda (bisa beda ras,
etnik, atau sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini).
Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh
sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi.44 Contoh
komunikasi antarbudaya dalam al-Qurân, diantaranya seperti kisah Nabi
Musa dengan Nabi Syu’aib dalam Q.S. Qashash [28]: 27-28 dan kisah
Nabi Sulaiman dan ratu Balqis dalam Q.S. an-Naml [27]: 44:

 ٓ ّينِ نۡ قَاَل ا ۡ ِریُد  َك ا َ َهـبۡ َدى ِك ٔۡ ََىلٰٓ َتۡنيِ ََيت َ فَانۡ ِينَ ِحَججٖۖ ُجَرِين ثََمـن ت
نۡ َوَمآ ِعنِدكَۖ ا فَِمنۡ َت َعۡرشٗ َممۡ تۡ  َلَیۡ رِیُد  ُدِينٓ َس كَۚ ُشق ِ ُ ِمَن َء ان َشآ َت

ـ َني لص ِ ۡ قَاَل َذ٢٧ِل َ َ ب ِ ۡ َ لَۡنيِ ۡیَما َكَۖ ِين َوب َ ۡ ُدۡ قََض ََيلۖ َوُت فََال  ُ وَ َن 
٢٨َما نَُقوُل َوِكیلٞ ََىلٰ 

Artinya: Berkatalah dia (Syu´aib): "Sesungguhnya aku bermaksud
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini,
atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika
kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan)
dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu
Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".
Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu.
Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku
sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku
(lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan".45

Komunikasi antarbudaya terjadi ketika anggota dari satu budaya
tertentu memberikan pesan kepada anggota dari budaya yang lain. Lebih
tepatnya, komunikasi antarbudaya melibatkan interaksi antara orang-orang
yang persepsi budaya dan sistem simbolnya cukup berbeda dalam suatu
komunikasi.46 Jika dicermati apa yang terjadi dalam kisah Nabi Musa dan
Nabi Sulaiman pada ayat di atas. Pada dasarnya mereka telah melakukan
komunikasi antarbudaya, dimana budaya Nabi Syu’aib berbeda dengan

43 Departemen Agama RI, Al-Qurân dan Terjemahnya…, h. 570.
44 Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss. Human Communication: Konteks-konteks

Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 236-238.
45 Departemen Agama RI, Al-Qurân dan Terjemahnya…, h. 388.
46 Larry A.Samovar, dkk. Komunikasi Lintas Budaya; Communiation Between Cultures,

Penerjemah: Indri Margaretha Sidabalok, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), h. 13.
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Nabi Musa begitu pula Nabi Sulaiman dengan ratu Balqis. Sehingga dalam
komunikasi antarbudaya, apabila terjadi perbedaan-perbedaan, menjadi hal
yang wajar, karena memiliki budaya yang berbeda. Ringkasnya, komunikasi
antarbudaya menjelaskan interaksi antar individu dan kelompok-kelompok
yang memiliki persepsi yang berbeda dalam perilaku komunikasi dan
perbedaan dalam interpretasi.

5. Komunikasi Transendental
Komunikasi transendental secara luas dapat diartikan sebagai proses

komunikasi antara manusia dan sang penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha
Esa. Secara transendental, ada dua tipe utama pemahaman komunikasi
timbal balik antara Tuhan dan manusia. Pertama, bersifat linguistik verbal,
yaitu menggunakan tutur bahasa yang dapat dipahami manusia. Kedua,
bersifat nonverbal, yaitu menggunakan tanda-tanda alam.47 Dalam
komunikasi transendental, tanda atau lambang Allah SWT lazim disebut
ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu terbagi atas dua, yaitu ayat-ayat
quraniyah (firman Allah dalam al-Qurân) dan ayat-ayat kauniyah (alam
semesta).48 Komunikasi transendental dalam bentuk ayat quraniyah dan
kauniyah dapat ditemukan dalam Q.S. ar-Rum [30]: 41:

ِ وَ لۡ َفَساُد ِيف لۡ َظهََر  َ َبحۡ لۡ َربّ لُوْا َض لناِس ِلُیِذیَقهُم بَعۡ ِدي یۡ ۡت ِر ِبَما َكَس ي َمعِ ِ
٤١ِجُعوَن َرۡ لََعلهُمۡ 

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada
mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka
kembali (ke jalan yang benar).49

Aplikasi yang sesungguhnya dari komunikasi transendental adalah
pada saat manusia mendirikan shalat, berdzikir, dan berdoa. Seperti dalam
Q.S. asy-Syu’arâ’ [26]: 117-119, Q.S. al-Baqarah [2]: 60, Q.S. al-Baqarah
[2]: 260, merupakan bentuk komunikasi transendental dalam al-Qurân
dalam bentuk do’a.

قَوۡ  بُوِن قَاَل َرّبِ ان ۡ َحۡ فۡ فَ ١١٧ِمي َكذ َ ۡ ب َ ِين َوَمن مِعَي ِمَن ا وَ ٗ فَۡ َهنُمۡ ِين َوب َجنِّ
َِني ُمؤۡ لۡ  َجنیۡ ١١٨ِم ِ لۡ ِيف ۥُه َوَمن مَعهُ نَفَ ۡ ١١٩ُحوِن َمشۡ لۡ ُف

Artinya: Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah
mendustakan aku, maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku
dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang

47 Iswandi Syahputra, Komunikasi Profetik…, h. 114.
48 Suryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi…, h. 133.
49 Departemen Agama RI, Al-Qurân dan Terjemahnya…, h. 408.
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mukmin besertaku". Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-
orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.50

ِذ ۞ َِّعَصاَك ۡرضِ نَا فَُقلۡ ۦِمهِ ِلَقوۡ ُموَىسٰ َقٰى َۡس سۡ َوا ۡ نَفَجَرۡت فَ َحَجرَۖ لۡ ب ب َا ثۡ ُه ِم َ
ٖس قَدۡ اۖ نٗ َة َعیۡ َعۡرشَ  َ زۡ ۡرشَ ُلكُوْا وَ َهبُمۖۡ مۡرشَ َِملَ ُلك ْا ِيف ثَوۡ ِ َوَال تَعۡ ِق بُوْا ِمن ّرِ

َن ِض ُمفۡ رۡ ۡ ٦٠ِسِد
Artinya: Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu

Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu
memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap
suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing).
Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan
janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat
kerusakan.51

ذۡ  ِرِين َكیۡ هِ َرقَاَل اۡ َوا َو َىتٰۖ َموۡ لۡ ِي َف حتُۡ ُم َرّبِ  ِكن َولَـقَاَل بََىلٰ ِمنۖ تُؤۡ لَمۡ قَاَل 
َِّیطۡ  قَلۡ ل ذۡ ِيبۖ َمِنئ ُ َن بََعةٗ رۡ قَاَل فَ ۡريِ ّمِ لَیۡ فَُرصۡ لط ا َلٖ ََىلٰ َعلۡ جۡ َك ُمثُهن ُلكِّ َج
ۡهنُ  ُجزۡ ّمِ ٔۡ دۡ ا ُمثءٗ ن َ ی ََك َسعۡ ُعهُن ٢٦٠َ َعِزٌز َحِكميٞ نملَۡ ۡ وَ اۚ یٗ تِ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku,
perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan
orang-orang mati". Allah berfirman: "Belum yakinkah kamu?"
Ibrahim menjawab: "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar
hatiku tetap mantap (dengan imanku) Allah berfirman: "(Kalau
demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah
semuanya olehmu. (Allah berfirman): "Lalu letakkan diatas tiap-
tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian
panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan
segera". Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.52

E. Etika Komunikasi dalam Al-Qurân
Kandungan nilai al-Qurân yang bersifat dinamis, tidak akan bermakna

apa pun jika tidak diletakkan dalam konteksnya. Di dalam al-Qurân,
setidaknya dapat ditemukan enam jenis gaya bicara (qaulan) yang dapat
dikategorikan sebagai kaidah, prinsip, atau etika dalam berkomunikasi,
diantaranya yaitu qaulan balîgha, qaulan karîma, qaulan maisûra, qaulan

50 Ibid, h. 372.
51 Ibid, h. 9.
52 Departemen Agama RI, Al-Qurân dan Terjemahnya…, h. 44.
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ma’rûfa, qaulan layyina, dan qaulan sadîda.53

1. Qaulan Balîgha
Qaulan baligha (tepat sasaran, komunikatif, to the point, mudah

dimengerti). Di dalam al-Qurân term qaulan balîgha, hanya disebutkan
sekali, yaitu pada Q.S. an-Nisâ’[4]: 62-63:

ٓ فَكَۡ  َذا َمۡت م مِصیَبةُۢ َبۡهتُ َصـَف ا آ ِدِهيمۡ یۡ ِبَما قَد َ ٓ َردۡ ِ انۡ ِلُفوَن بِ ُءوَك حيَۡ ُمث َ
 ٓ قًا ا َوتَوۡ نٗ سَاحۡ اال ٓ ٦٢ِف َن یَعۡ ئَِك ْولَـ مۡ َملُ ِ عۡ ُ َما ِيف قُلُوِهبِ مۡ َعۡهنُ رِۡض فَ

٦٣ا بَِلیغٗ َالۢ قَوۡ نُفِسهِمۡ ِيفٓ َوقُل لهُمۡ هُمۡ َوِعظۡ 
Artinya: Maka bagaimanakah halnya apabila (kelak) musibah menimpa

mereka (orang munafik) disebabkan perbuatan tangannya sendiri,
kemudian mereka datang kepadamu (Muhammad) sambil
bersumpah: “Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki
selain kebaikan dan kedamaian”. Mereka itu adalah orang-orang
yang (sesungguhnya) Allah mengetahui apa yang di dalam
hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah
mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang
membekas pada jiwa.54

Term balîgh, pada ayat di atas, berasal dari ba-la-gha, oleh para ahli
bahasa dipahami sampainya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Juga bisa
dimaknai dengan “cukup” (al-kifâyah). Sehingga perkataan yang balîgh
adalah perkataan yang merasuk dan membekas dalam jiwa.55 Sementara
menurut al-Ashfahani,56 bahwa perkataan tersebut mengandung tiga unsur
utama, yaitu bahasanya tepat, sesuai dengan yang dikehendaki, dan isi
perkataan adalah suatu kebenaran. Sedangkan term balîgh dalam konteks
pembicara dan lawan bicara, adalah bahwa si pembicara secara sengaja
hendak menyampaikan sesuatu dengan cara yang benar agar bisa diterima
oleh pihak yang diajak bicara. Secara rinci, para pakar sastra, seperti yang
dikutip oleh M. Quraish Shihab, membuat kriteria-kriteria khusus tentang
suatu pesan dianggap balîgh, antara lain:57

a. Tertampungnya seluruh pesan dalam kalimat yang disampaikan

53 Lihat, Iswandi Syahputra, Komunikasi Profetik…, h. 145.
54 Almumayyaz, Al-Qurân Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata,

(Bekasi: Cipta Bagus Sagara, 2014), h. 88.
55 Muhammad al-Thohir Ibn ‘Asyur, Tafsir al-Tahrîr wa al-Tanwîr, (Tunisia: Isa al-Babī

al-Halabī, 1384 H), jilid 4, h. 978.
56 Abu al-Qasim Abu al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Ashfahani, al-Mufradât fî al-

Gharîb al-Qurân, (Mesir: Mushthofa al-Bab al-halabi, 1961), ditahqiq oleh Muhammad Sayyid
Kailani dalam term balagha, h. 60.

57 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), jilid 2, h.
468.
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b. Kalimatnya tidak bertele-tele, juga tidak terlalu pendek sehingga
pengertiannya menjadi kabur

c. Pilihan kosa katanya tidak dirasakan asing bagi si pendengar
d. Kesesuaian kandungan dan gaya bahasa dengan lawan bicara
e. Kesesuaian dengan tata bahasa

2. Qaulan Karîma
Qaulan karîma (perkataan yang mulia) atau dapat dipahami sebagai

setiap perkataan yang dikenal lembut, baik, yang mengandung unsur
pemuliaan dan penghormatan. Term ini ditemukan di dalam al-Qurân
hanya sekali, yaitu pada QS al-Isrâ’[17]: 23:

تَ َوقََىضٰ ۞ ال ٓ ُبُدوعۡ َربَك  ُه َوبِ ْا اال ۡ َولۡ ا َ ِعنَدَك اما یَبۡ نًاۚ سَِن احۡ ِ ِكَربَ لۡ لَُغن
ُدُمهَآ  ُمهَا فََال تَُقل لهَُمآ وۡ َ َ َۡهنَ ّفٖ ِ ٢٣ا َكرِميٗ ٗال ُمهَا َوقُل لُهَما قَوۡ رۡ َوَال 

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan
menyembah selain Dia (Allah) dan hendaklah kamu berbuat baik
pada Ibu Bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di
antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut
dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu
mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah
kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka
perkataan yang mulia.”58

Ayat di atas menginformasikan bahwa ada dua ketetapan Allah yang
menjadi kewajiban setiap manusia, yaitu menyembah Allah dan berbakti
kepada kedua orang tua. Ajaran ini sebenarnya ajaran kemanusiaan yang
bersifat umum, karena setiap manusia pasti menyandang dua predikat ini
sekaligus, yakni sebagai makhluk ciptaan Allah, yang oleh karenanya
harus menghamba kepada-Nya semata; dan anak dari kedua orang tuanya.
Sebab, kedua orang tuanyalah yang menjadi perantara kehadirannya di
muka bumi ini.59 Dengan demikian ayat al-Qurân di atas, memberikan
petunjuk bagaimana cara berperilaku dan berkomunikasi secara baik dan
benar kepada kedua orang tua, terutama sekali, di saat keduanya atau salah
satunya sudah berusia lanjut. Dalam hal ini, al-Qurân menggunakan term
karīm, yang secara kebahasaan berarti mulia. Term ini bisa disandarkan
kepada Allah, misalnya, Allah Maha Karîm, artinya Allah Maha Pemurah;
juga bisa disandarkan kepada manusia, yaitu menyangkut keluhuran

58 Mengucapkan kata “ah” kepada orang tua tidak dlbolehkan oleh agama, apalagi
mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu.
Almumayyaz, Al-Qurân Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata…, h. 284.

59 Bahrudin, Prinsip-Prinsip Komunikasi dalam Al-Qurân, dalam Jurnal Ilmu Dakwah Vol.
4 No. 15 Januari-Juni 2010, h. 833.
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akhlak dan kebaikan perilakunya. Artinya, seseorang akan dikatakan
karîm, jika kedua hal itu benar-benar terbukti dan terlihat dalam
kesehariannya.60 Namun, jika term karîm dirangkai dengan kata qaul atau
perkataan, maka berarti suatu perkataan yang menjadikan pihak lain tetap
dalam kemuliaan, atau perkataan yang membawa manfaat bagi pihak lain
tanpa bermaksud merendahkan.61

3. Qaulan Maisûra
Qaulan maisûra (perkataan yang lembut dan ringan). Di dalam al-

Qurân hanya ditemukan sekali saja, yaitu surah al-Isrâ’ [17]: 28:

ما تُعۡ  َعۡهنُ َوا َرۡ ةٖ َء َرۡمحَ تَِغآ بۡ ُم رَِضن َِّك  ن رب ۡ ٗال قَوۡ ُجوَها فَُقل لهُمۡ ّمِ ٢٨ا ورٗ سُ م
Artinya: Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat

dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada
mereka ucapan yang pantas (lemah-lembut).62

Pada dasarnya prinsip, qaul maisûr pada aya di atas adalah segala
bentuk perkataan yang baik, lembut, dan melegakan.63 Ayat ini juga
mengajarkan, apabila kita tidak bisa memberi atau mengabulkan
permintaan karena memang tidak ada, maka harus disertai dengan
perkataan yang baik dan alasan-alasan yang rasional. Ada juga yang
menjelaskan bahwa, qaul maisûr adalah menjawab dengan cara yang
sangat baik, perkataan yang lembut dan tidak mengada-ada. Sehingga qaul
maisûr juga diidentikkan dengan qaul ma’rûf, yang artinya perkataan yang
maisûr. Perkataan maisûr adalah ucapan yang wajar dan sudah dikenal

60 Abu al-Qasim Abu al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Ashfahani, al-Mufradât fî al-
Gharîb al-Qurân…, pada term karama, h. 428.

61 Abu al-Qasim Abu al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Ashfahani, al-Mufradât fî al-
Gharîb al-Qurân…,  h. 429. Sayyid Quthb menyatakan bahwa perkataan yang karîm, dalam
konteks hubungan dengan kedua orang tua, pada hakikatnya adalah tingkatan yang tertinggi yang
harus dilakukan oleh seorang anak, yakni, bagaimana ia berkata kepadanya, namun keduanya tetap
merasa dimuliakan dan dihormati. Lihat, Sayyid Quthb, Fî Zhilâl al-Qurân, (Beirut: Dar Ihya’ al-
Turats al-‘Arabi, t. th), juz 13, h. 318. Ibn ‘Asyur, juga menyatakan bahwa qaul karîm adalah
perkataan yang tidak memojokkan pihak lain yang membuat dirinya merasa seakan terhina.
Contoh yang paling jelas adalah ketika seorang anak ingin menasihati orang tuanya yang salah,
yakni dengan tetap menjaga sopan santun dan tidak bermaksud menggurui, apalagi sampai
menyinggung perasaannya. Lihat, Muhammad al-Thohir Ibn ‘Asyur, Tafsir al-Tahrîr wa al-
Tanwîr, juz 15, (Tunisia: Isa al-Babī al-Halabī, 1384 H), h. 70.

62 Maksudnya apabila kamu tidak dapat melaksanakan perintah Allah seperti yang tersebut
dalam ayat 26 Q.S. al-Isrâ’ [17], maka katakanlah kepada mereka perkataan yang baik agar mereka
tidak kecewa lantaran mereka belum mendapat bantuan dari kamu. dalam pada itu kamu berusaha
untuk mendapat rezki (rahmat) dari Tuhanmu, sehingga kamu dapat memberikan kepada mereka
hak-hak mereka. Almumayyaz, Al-Qurân Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per
Kata…, h. 285.

63 Al-Qurthubi, Al-Jāmi’ li ahkām Al-Qur’ān…, jilid 10, h. 107.
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sebagai perkataan yang baik bagi masyarakat setempat.64

4. Qaulan Ma’rûfa
Qaulan ma’rufa (perkataan yang baik), artinya term qaulan ma’rufa,

merupakan sebuah anjuran untuk berkomunikasi sesuai dengan kode etik
bahasa dan tidak memprovokasi.65 Di dalam al-Qurân term ini disebutkan
sebanyak empat kali, seperti di  dalam QS. al-Baqarah [2]: 235, Q.S. an-
Nisâ’ [4]: 5 dan 8, Q.S. al-Ahzâb [33]: 32. Di dalam QS. al-Baqarah [2]:
235, qaul ma’rûf disebutkan dalam konteks meminang wanita yang telah
ditinggal mati suaminya. Sementara di dalam QS. an-Nisâ’ [4]: 5 dan 8,
qaulan ma’rûfa dinyatakan dalam konteks tanggung jawab atas harta
seorang anak yang belum memanfaatkannya secara benar (safîh).
Sedangkan di QS. al-Ahzâb [33]: 32, qaulan ma’rûfa disebutkan dalam
konteks istri-istri Nabi SAW. Menurut al-Ashfahani, term ma’rûf
menyangkut segala bentuk perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan
syara’.66 Dari konsep tersebutlah kemudian muncul pengertian bahwa
ma’rûf adalah kebaikan yang bersifat partikular, kondisional, temporer dan
lokal. Adapun Ibn ‘Asyur, menyebutkan bahwa qaulan ma’rûfa adalah
perkataan baik yang melegakan dan menyenangkan lawan bicaranya.67 Di
dalam al-Qurân, kata ma’rûf, setidaknya disebutkan sebanyak 38 kali,
yang bisa diperinci sebagai berikut: 68

a. Terkait dengan tebusan dalam masalah pembunuhan setelah
mendapatkan pemaafan terkait dengan wasiat

b. Terkait dengan persoalan thalaq, nafkah, mahar, ‘iddah, pergaulan
suami-istri

c. Terkait dengan dakwah
d. Terkait dengan pengelolaan harta anak yatim
e. Terkait dengan pembicaraan atau ucapan
f. Terkait dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya

5. Qaulan Layyina
Qaulan layyina (perkataan yang lembut), yang mana di dalam al-

Qur’an hanya ditemukan sekali saja, yaitu dalam QS. Thâhâ [20]: 43-44:

نهُ َعوۡ ِفرۡ اَىلٰ َهَبآ ذۡ  َُ ٤٣َطَغٰى ۥَن ا نٗ ٗال قَوۡ ۥفَُقوَال  ُ لّیِ وۡ ۥا لَع ٤٤َىشٰ خيَۡ یََتَذكُر 

64 Fakhr al-Dîn al-Râzî, Mafâtih al-Ghaib, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiah, 2000), jilid 20,
h. 155.

65 Iswandi Syahputra, Komunikasi Profetik…, h. 146.
66 Abu al-Qasim Abu al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Ashfahani, al-Mufradât fî al-

Gharîb al-Qurân…, pada term ‘arafa, h. 331.
67 Ibn ‘Asyur, al-Tahrīr, jilid 4…, hlm. 252 dan al-Sya’rawi, Tafsîr al-Sya’rawi, jilid 4:

2016.
68 Bahrudin, Prinsip-Prinsip Komunikasi dalam Al-Qurân…, h. 836.
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Artinya: Pergilah kamu berdua kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah
melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya
(Fir’aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan
ia sadar atau takut.69

Ayat ini memaparkan kisah Nabi Musa AS dan Harun AS, ketika
diperintahkan untuk menghadapi Fir’aun, yaitu agar keduanya berkata
kepada Fir’aun dengan perkataan yang layyin. Ada hal yang menarik
untuk dikritisi pada ayat di atas, misalnya, mengapa Nabi Musa AS, harus
berkata lembut kepada Fir’aun, padahal Fir’aun adalah tokoh yang sangat
kejam. Menurut al-Razi, ada dua alasan:
a. Sebab Musa AS pernah dididik dan ditanggung kehidupannya semasa

bayi sampai dewasa. Hal ini, merupakan pendidikan bagi setiap orang,
yakni bagaimana seharusnya bersikap kepada orang yang telah berjasa
besar dalam hidupnya.

b. Biasanya seorang penguasa yang zalim itu cenderung bersikap lebih
kasar dan kejam jika diperlakukan secara kasar dan dirasa tidak
menghormatinya.70

Asal makna layyin adalah lembut atau gemulai, yang pada mulanya
digunakan untuk menunjuk gerakan tubuh. Kemudian kata ini dipinjam
(isti’ârah) untuk menunjukkan perkataan yang lembut.71 Sementara yang
dimaksud dengan qaulan layyina adalah perkataan yang mengandung
anjuran, ajakan, pemberian contoh. Dalam konteks komunikasi di mana si
pembicara (komunikator) berusaha meyakinkan pihak lain (komunikan)
bahwa apa yang disampaikan adalah benar dan rasional, dengan tidak
bermaksud merendahkan pendapat atau pandangan orang yang diajak
bicara tersebut. Dengan demikian, qaulan layyina adalah salah satu
metode dakwah, karena tujuan utama dakwah adalah mengajak orang lain
kepada kebenaran, bukan untuk memaksa dan unjuk kekuatan.72

6. Qaulan Sadîda
Qaulan sadîda (tepat sasaran dan logis). Di dalam al-Qurân kata ini

disebutkan dua kali, yakni dalam Q.S. an-Nisâ’ [4]: 9 dan QS. al-Ahzâb
[33]: 70:

69 Almumayyaz, Al-Qurân Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata…, h.
314.

70 Fakhr al-Dîn al-Razi, Mafâtih al-Ghaib…, jilid 22, h. 51.
71 Muhammad al-Thohir Ibn ‘Asyur, Tafsir al-Tahrîr, jilid 16…, h. 225.
72 Muhammad al-Thohir Ibn ‘Asyur, Tafsir al-Tahrîr, jilid 16…, h. 225.
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َن لَوۡ َش َیخۡ َولۡ  لۡ ََرُكوْا ِمنۡ ِ َلَهيِۡ ِضَعـُذّرِیةٗ ِفهِمۡ َ افُوْا  َ َیُقولُوْا َ َولۡ َیتُقوْا فَلۡ مۡ فًا 
٩َسِدیًدا ٗال قَوۡ 

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka
mengucapkan perkataan yang benar.73

Ayat ini turun dalam kasus seseorang yang bermaksud untuk
mewasiatkan seluruh kekayaan kepada orang lain, padahal anak-anaknya
masih membutuhkan harta tersebut. Dalam kasus ini, perkataan yang harus
disampaikan kepadanya harus tepat dan argumentatif. Inilah makna qaulan
sadîd. Misalnya, dengan perkataan, “bahwa anak-anakmu adalah yang
paling berhak atas hartamu ini. Jika seluruhnya kamu wasiatkan,
bagaimana dengan nasib anak-anakmu kelak.” Melalui ayat ini juga, Allah
ingin mengingatkan kepada setiap orang tua hendaknya mempersiapkan
masa depan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya agar tidak hidup
terlantar yang justru akan menjadi beban orang lain.74

 ٓ َ َا ی ُوْا هي َن َءاَم ٧٠ا َسِدیدٗ ٗال َ َوقُولُوْا قَوۡ تُقوْا ِ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah

dan Katakanlah Perkataan yang benar.75

Ayat ini diawali dengan seruan kepada orang-orang beriman. Hal ini
menunjukkan bahwa salah satu konsekuensi keimanan adalah berkata
dengan perkataan yang sadîd. Atau dengan istilah lain, qaulan sadîd
menduduki posisi yang cukup penting dalam konteks kualitas keimanan dan
ketakwaan seseorang. Sementara berkaitan dengan qaulan sadîd, terdapat
banyak penafsiran, antara lain, perkataan yang jujur dan tepat sasaran,76

perkataan yang lembut dan mengandung pemuliaan bagi pihak lain,77

pembicaraan yang tepat sasaran dan logis,78 perkataan yang tidak
menyakitkan pihak lain,79 perkataan yang memiliki kesesuaian antara yang

73 Almumayyaz, Al-Qurân Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata…, h.
78.

74 Bahrudin, Prinsip-Prinsip Komunikasi dalam Al-Qurân…, h. 838.
75 Almumayyaz, Al-Qurân Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata…, h.

427.
76 Fakhr al-Dîn al-Razi, Mafâtih al-Ghaib…, juz 9, h. 199.
77 Al-Razi, mengutip dari al-Zamakhsyari, dalam, Mafâtih al-Ghaib…, juz 9, h. 199.
78 Muh{ammad  Rasyid Ridha, Tafsi>r  al-Qurân  al-H{akîm (Tafsîr al-Manâr), (Kairo:

Dar al-Manar, 1373  H), jilid 4, h. 327.
79 Al-Sya’rawi, Tafsir al-Sya`râwî, jilid 4, h. 2021.
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diucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya.80

F. Simpulan
Al-Qurân dan komuniasi merupakan bagian yang sangat penting bagi

manusia, terlebih lagi bagi seorang muslim. Islam sebagai agama yang
sempurna mengajarkan dengan sangat detail bagaimana komunikasi yang
baik, sebagimana yang telah dijelaskan pada poin pembahasan di atas. Dengan
demikan, sebagai poin kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa, al-Qurân
merupakan kitab suci terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad
SAW, sebagai pedoman hidup umat manusia. Isi kandungan al-Qurân dapat
dipelajari dan digali dari sudut pandang manapun. Adapun bentuk-bentuk
komunikasi dalam al-Qurân serta perinsip atau etika berkomunikasi menurut al-
Qurân adalah sebagai berikut:
1. Bentuk-bentuk komunikasi dalam al-Qurân

a. Komunikasi Intrapersonal, diantaranya dapat dilihat dalam Q.S. an-Nahl
[16]: 10-12 dan Q.S. al-Qashash [28]: 71-73.

b. Komunikasi Interpersonal, diantaranya dapat dilihat dalam Q.S. Yusuf
[12]: 4-5 dan ali-Imran [3]: 119.

c. Komunikasi Kelompok, diantaranya dapat dilihat dalam Q.S. al-
Baqarah [2]: 67 dan Q.S. Nuh [71]: 1-3.

d. Komunikasi Antarbudaya, diantaranya dapat dilihat dalam Q.S.
Qashash [28]: 27-28 dan Q.S. an-Naml [27]: 44.

e. Komunikasi Trasendental, diantaranya dapat dilihat dalam Q.S. ar-
Rum [30]: 41, Q.S. asy-Syu’arâ’ [26]: 117-119, Q.S. al-Baqarah [2]:
60, dan Q.S. al-Baqarah [2]: 260.

2. Etika komunikasi dalam al-Qurân
a. Qaulan balîgha di dalam al-Qurân term ini hanya disebutkan sekali,

yaitu pada Q.S. an-Nisâ’[4]: 62-63.
b. Qaulan karîma di dalam al-Qurân term ini hanya disebutkan sekali,

yaitu pada Q.S. al-Isrâ’ [17]: 23.
c. Qaulan maisûra, di dalam al-Qurân term ini hanya disebutkan sekali,

yaitu pada Q.S. al-Isrâ’ [17]: 28.
d. Qaulan ma’rûfa di dalam al-Qurân term ini disebutkan sebanyak empat

kali, yaitu seperti di  dalam QS. al-Baqarah [2]: 235, Q.S. an-Nisâ’ [4]:
5 dan 8, Q.S. al-Ahzâb [33]: 32.

e. Qaulan layyina di dalam al-Qurân term ini hanya disebutkan sekali,
yaitu pada Q.S. Thâhâ [20]: 43-44.

f. Qaulan sadîda di dalam al-Qurân term ini disebutkan sebanyak dua

80 Muhammad al-Thohir Ibn ‘Asyur, Tafsir al-Tahrîr, jilid 14…, h. 3403.
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kali, yaitu seperti di dalam Q.S. an-Nisâ’ [4]: 9 dan Q.S. al-Ahzab
[33]: 70.
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