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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannnya sehari-hari tidak akan terlepas dengan

yang namanya komunikasi. Komunikasi secara terminologis adalah suatu

proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran

informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya, akan tiba saling

pengertian yang mendalam.1 Jadi dalam pengertian ini yang terlibat dalam

komunikasi adalah manusia.

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan

manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin

mengetahui apa yang terjadi  dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini kemudian

memaksa manusia untuk berkomunikasi.

Kemampuan komunikasi yang baik merupakan modal utama seorang

dalam menyampaikan pesan, sehingga hal tersebut dapat berjalan secara

efisien dan tepat sasaran kepada orang lain yang mana kepribadian atau

akhlaknya sesuai apa yang diperintah Tuhan pada umatNya. Hal itu serupa

dengan kisah-kisah yang ada dalam al-Qur’an, dengan adanya al-Qur’an akan

dijadikan sebuah pedoman bagi manusia.

Al-Qur’an berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Al-Qur’an merupakan

kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, diturunkan secara

1 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011),
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berangsur-angsur dalam kurun waktu lebih dari dua puluh tahun dan

mengiringi berbagai peristiwa yang dilalui dakwah Islam. Al-Qur’an

merupakan kitab pedoman bagi umat Islam dan termasuk ibadah bagi mereka

yang membacanya.

Pengertian al-Qur’an secara lebih lengkap dan luas adalah seperti yang

dikemukakan Oleh Abd Wahab Khallaf. Menurut beliau al-Qur’an adalah

kalam Allah Swt yang diturunkan melalui malaikat Jibril ke kalbu Rasulullah

Saw dengan mengunakan bahasa Arab dan disertai dengan kebenaran agar

dijadikan sebagi undang-undang bagi seluruh umat manusia, disamping

merupakan amal ibadah jika membacanya. Al-qur’an ini dikompilasikan

diantara dua ujung yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan

surat An-Nas yang sampai kepada kita secara tertib dalam bentuk tulisan

maupun lisan dalam keadaan utuh atau terpelihara dari perubahan dan

pergantian. 2

Al-Qur’an sebagai sumber agama dan ajaran Islam memuat (terutama)

soal-soal pokok berkenaan dengan akidah, syari’ah, akhlak, kisah-kisah masa

lampau, berita-berita tentang  masa yang akan datang, benih dan prinsip-

prinsip ilmu pengetahuan dan hukum Allah yang berlaku di  alam semesta.

Kisah-kisah dalam Al-Qur’an sesungguhnya berpijak pada hakikat yang tidak

sedikitpun dikotori oleh kebohongan atau khalayak yang dibuat-buat. Kisah-

kisah tersebut dibangun atas realita yang betul-betul terjadi, bukan rekaan.

2Abd. Wahab Kallaf, Ilmu Ushul Fiqih, Terj. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah

Press, 1996), 40
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Sebagai sumber pedoman hidup bagi umat Islam, al-Qur’an

menganndung dan membawakan nilai-nilai yang membudayakan manusia. Al

Qur’an merupakan dasar agar terwujudnya akhlak mulia, membentuk segala

perilaku, yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik individu

maupun kelompok. Dengan hal ini harapannya manusia bisa berkomunikasi

dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran al-Qur’an.

Al-Qur’an juga merupakan kitab yang berisi hidayah agara manusia

berhasil menjadi manusia muttaqi>n, pribadi perkasa yang mampu menjaga

diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah swt, baik yang bersifat

fah~sha>perilaku tidak baik dan lebih merugikan diri sendiri yang bersifat

munkar tindakan yang merugikan, mengganggu, dan menyakiti orang lain,

dan bersifat baghyu>tindakan yang menimbulkan bencana, huru hara dan

merusak sisitem kehidupan masyarakat. Sehingga diturunkannya al-qur’an

adalah agar terwujud dan terpelihara kehidupan bersama yang dilandasi nilai-

nilai keadilan, semangat untuk saling melakukan kebaikan dan kesedihan

berkorban untuk kebaikan bersama sebagai keluarga illahi.

Dalam berinterkasi dan berhubungan dengan orang lain baik sebagai

individu maupun sosial, manusia memiliki tujuan, kepentingan, cara bergaul,

pengetahuan ataupun suatu kebutuhan yang tidak sama antar satu dengan

yang lainnya dan semua itu harus di capai untuk dapat melangsungkan

kehidupan. Manusia seyogyanya mengenal satu sama lain sehingga dengan

demikian dibekali untuk saling berkomunikasi.
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Komunikasi memiliki fungsi tidak hanya sebagai pertukaran informasi

dan pesan tetapi sebagai kegiatan individu dan kelompok mengenai tukar

menukar data, fakta dan ide. Agar komunikasi berlangsung efektif dan

informasi yang disampaikan oleh seorang komunikan dapat diterima dan

dipahami dengan baik oleh seorang komunikator, maka seorang komunikan

perlu menetapkan pola komunikasi yang baik pula. 3

Dalam sejarah terdapat berbagai kejadian dan kisah yang menakjubkan.

Diantara yang menakjubkan itu adalah kisah Musa a.s dengan Khidir hamba

yang saleh, kisah yang mengajari kita bagiamana oarang yang lebih tua dan

lebih berilmu belajar dari orang yang lebih muda dan tingkatannya kurang

dari nya. Musa a.s diberi gelar Kali>mullah (yang berbicara langsung dengan

dengan Allah) dengan ilmu dan amalnya yang banyak, Allah menyuruhnya

agar menyertai hamba yang saleh, yaitu Khidir, dalam pengembaraan yang

memperluas wawasan dan perjalanan dalam amal yang nyata dilapangan yang

menakjubkan bahwa tawadhu>’adalah lebih baik dari ujub dan sombong. 4

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap

kandungan makna yang terdapat dalam surat al-Kahfi ayat 60-78 tersebut

dalam bentuk skripsi dengan judul “KOMUNIKASI  DAKWAH DALAM

AL-QUR’AN SURAT AL-KAHFI AYAT 60-78”.

3Asnawir Dan Basyirudi Ustman, Media Pembelajaran(Jakarta : Ciputat Press, 2002)
4Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Wasith(Jakarta: Gema Insani, 2013),  455
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B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut, selanjutnya peneliti merumuskan

rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana komunikasi dakwah dalam surat Al Kahfi ayat 60-78?

2. Metode apa yang di gunakan dalam komunikasi dakwah surat al-

Kahfiayat 60-78?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum

bertujuan untuk mendiskripsikan jawaban dari fokus masalah yakni

bagaimana pola komunikasi dan pesan dakwah  yang ada dalam surat Al

Kahfi ayat 60-78 yang berarti juga bertujuan untuk menjelaskan jawaban dari

pertanyaan yang lebih spesifikasi yang terinci sebagai berikut.

1. Untuk mendiskripsikan komunikasi interpersonal yang terdapat dalam

surat Al Kahfi ayat 60-78.

2. Untuk mengetahui metode yang digunakan dalam komunikasi dakwah

yang terdapat dalam surat Al Kahfi ayat 60-78.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian ataupun kajian, diharapkan menghasilkan manfaat

praktis maupun teoritis, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Adapun

manfaat yang ingin kita peroleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi bagi  khazanah keilmuan yang berkaitan

dengan ilmu komunikasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi

semua masyarakat, agar dapat mengaplikasikan komunikasi seperti yang

terkandung dalam surah Al Kahfi ayat 60 -78.

E. Telaah Pustaka

Penelitian pertama dilakukan oleh Ulyah Nur’aeni ( Skripsi UIN

Sunan Kali Jaga: 2014 ) yang berjudul Komunikasi Interpersonal Dalam Al-

Qur’an adapun hasil dari penilitian ini ditemukan bahwa: a) Peran

komunikasi dalam hubungan interpersonal peran tersebut untuk menjalin

pertalian darah yaitu mencakup hubungan leluhur, keturunan dan

persaudaraan. b) Peran dalam mengendalikan emosi. Emosi ini mencakup

marah dan benci. c) Peran komunikasi dalam mengajak manusi mengenal

sang pencipta.

Penelitian kedua dilakukan oleh Mahfud ( Skripsi IAIN Ponorogo:

2014) yang berjudul Interaksi Edukatif Dalam Al Qur’an Surat al- Kahfi Ayat

60-82 adapun hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa:  a) Tujuan interaksi

dalam Al Qur’an Surat al- Kahfi Ayat 60-82 adalah agar Nabi Musa

mengetahui ada orang yang lebih pandai dari beliau, dengan demikian sifat

sombong yang ada pada diri Nabi Musa hilang. b) Metode interaksi dalam Al

Qur’an Surat al- Kahfi Ayat 60-82 adalah hamaba Allah yang saleh selaku
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guru memakai metode ittiba’ artinya murid senantiasa harus mengikuti

instruksi tanpa bertanya sebelum mendapat izin dari guru.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Eri Susanti ( Skripsi IAIN

Ponorogo: 2010)  yang berjudul Faktor-Faktor Pendidikan Dalam Al-Qur’an

Surat Al-Kahfi Ayat 60-82 Studi Komparatif Antara Muhammad Quraish

Shihab Dalam Tafsir Al Misbah Dan Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar. Dalam

skripsi ini penulis menemukan bahwa: a) Faktor-faktor pendidikan dalam Al-

Qur’an Surat Al-Kahfi Ayat 60-82 menurut Quraish Shihab yaitu pendidik

yang hendaknya menuntun, memberitahu dan mengarahkan pada anak didik.

Anak didik hendaknya patuh kepada pendidiknya. b) Faktor-faktor

pendidikan dalam Al-Qur’an Surat Al-Kahfi Ayat 60-82 menurut Hamka

dalam tafsir Al-Azhar adalah meliputi pendidik yaitu telah mengetahui sisi

psikologis dari muridnya di awal pertemuannya.

Dari telaah pustaka diatas, kajian dalam skripsi peneliti mempunyai

perbedaan dan persamaan. Persamaannya adalah dimana peneliti mengambil

atau menganalisi hal-hal mengenai komunikasi interpersonal. Adapun

perbedaannya adalah dalam subjek, objek kajian, dan cara melakukan

penelitian. Dalam skripsi ini, peneliti mengambil objek kajian mengenai

Komunikasi Dakwah dalam surat al Kahfi ayat 60-78.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

filosofis yaitu penelitian sejarah digunakan dalam memahami dan
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mendeskripsikan peristiwa pada masa lampau. Penelitian ini digunakan

dalam memahami dan menafsirkan teks. Terdapat dua model saat ini

yakni dengan mencermati susunan tata bahasa untuk dapat member

makna-makna literal dari teks yang dipelajari, dan perasaan subjektif

psikologis dari peneliti untuk dapat memberikan signifikasi makna-

makna lebih lanjut.5 Penulis berusaha mengkaji  komunikasi dakwah

Nabi Khidir dan Nabi Musa dalam surah al Kahfi ayat 60-78.

Sedangkan penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan

(library research), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Ini

dilakukan karena sumber-sumber data yang digunanakan adalah berupa

data literatur. Pada penelitian perpustakaan (library research)

dilangsungkan deangan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-

bahan kepustakaan yang terdapat diperpustakaan.6

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam penelitian ini

berasal dari berbagai literatur kepustakaan yang dikategorikan sebagai

berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah adalah bahan atau rujukan utama

dalam melakukan sebuah penelitian. Adapun sumber data primer yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu:

5Pawito, PenelitianKomunikasiKualitatif(Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2008), 59
6Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian(Yogyakarta: Kurnia Kalam

Semesta, 2003), 7
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1) M Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan Dan

Kesesrasian Al-Qur’an , Volume 6. Jakarta : Lentera Hati, 2011

2) Hamka,Tafsir Al –Azhar, JuzXV . Jakarta: PustakaPanjimas, 2007

3) Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Wasith. Jakarta: Gema Insani,

2013

4) Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Tafsirnya. Jakarta

:Depertemen Agama RI, 1984.

5) Ahmad Musthafa Al Maraghi, Terjemah Tafsir Al Maraghi, Juz

XV . Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder disini adalah buku-buku yang ditulis oleh

tokoh-tokoh lain yang berkaitan dengan kajian ini, antara lain:

1) Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jbnakarta:

Rajawali Press, 2011.

2) Onong Uchana, Ilmu Komunikasi  Teori dan Praktek, Bandung :

Remaja Rosdakarya, 1984.

3) Tommy Suprapto, Pengantar Teori Komunikasi, Yogyakarta:

Media Pressindo, 2006.

4) M Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an . Tangerang:

Lenterra Hati, 2011

5) Fathul Barri An-Nabiry, Meneliti Jalan Dakwah . Jakarta :

Amzah, 2008.
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6) Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah. Jakarta : Raja

Grafindo Persada, 2011.

7) Nurani Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jogjakarta : Ar-

Ruz Media, 2010.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode yang digunakan, maka teknik pengumpulan

data dalam aplikasinya ada dua kategori, pertama pengambilan data

primer, yaitu  data  yang langsung dikumpulkan peneliti dari sumber

pertama. Yang kedua, pengambilan data sekunder, yaitu data yang

tersusun dalam bentuk dokumen.7 Maka teknik  pengumpulan data yang

tepat digunakan dalam library research adalah teknik dokumenter, yang

berasal dari bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan fokus

penelitian.

Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dukumpulkan dan

diolah dengan cara:

a) Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama

dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna

antara satu dengan yang lain, masing-masing dalam kelompok data ,

baik data primer maupun sekunder.

b) Organizing yaitu menyusun data sekaligus mensistematis data-data

yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ditentukan.

7Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1990), 93
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c) Penemuan hasil temuan, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap

hasil pengorganisasian data yang menggunakan kaidah-kaidah, teori

dan metode yang telah ditentukan diperoleh kesimpulan yang

merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.8

4. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini metode pembahasan yang dipakai oleh peneliti

adalah dengan menggunakan kajian analisis (Content Analysis) yaitu

suatu metode yang menggunakan teknik sistematik untuk menganalisis

tentang isi, pesan atau komunikasi terhadap literatur-literatur yang

relevan dengan pokok pembahasan.9 Artinya dalam penulisan ini, kajian

difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan menelusuri dan

menelaah literatur yang bersandar akademik, kemudian cari makna baik

yang tersurat maupun tersirat. Tahapan analisis data kualitatif adalah

sebagai berikut:

a) Membaca/mepelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan

yang ada dalam data.

b) Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema

yang berasal dari data.

c) Menuliskan model yang ditemukan.

d) Koding yang telah ditemukan.10

8Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : Rineka

Cipta, 1996), 24
9Lexy J Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: Rosda Karya,

2009), 248
10M. Djunaidi Ghony & Fauzan Al Manshur, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 249



12

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membagi dalam bagian-bagian,

tiap bagian terdiri bab-bab dan setiap bab terdiri sub-sub bab yang saling

berhubungan dalam kerangka satu kesatuan yang sistematis. Rencana

penulisan skripsi ini akan disusun dalam lima bab. Hal ini dimaksudkan agar

mampu memberikan gambaran yang terpadu mengenai “Komunikasi Dakwah

Dalam Al-Qur’an Surat al-Kahfi Ayat 60-78”

Bab  I adalah pendahuluan. Dalam bab ini  diuraikan gambaran global

tentang isi penulisan skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan

sistematika pembahasan.

Bab II akan memaparkan gambaran tentang komunikasi dan dakwah.

Cakupan bahasan komunikasi, meliputi pengertian komunikasi, unsur

komunikasi, jenis-jenis, tujuan, hambatan-hambatan, macam-macam

komunikasi interpersonal, psikologi komunikasi, dan dakwah meliputi

pengertian dakwah, tujuan dakwah, metode dakwah dan pesan dakwah.

Bab III akan memaparkan gambaran  surat al-Kahfi ayat 60-78 yang

meliputi data ayat komunikasi, ayat metode dakwah, tafsir ayat dan

munasabah ayat.

BAB IV merupakan analisis tujuan komunikasi dan metode dakwah

yang digunakan dalam Surat Al Kahfi ayat 60-78.

BAB V merupakan penutup yang memuat kesimpulan atas bahasan

yang penulis angkat dan kata penutup.


