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BAB IV

ANAISIS KOMUNIKASI DAKWAH DALAM AL-QUR’AN SURAT

AL-KAHFI AYAT 60-78

A. Tujuan Komunikasi Dakwah Dalam Al-Qur’an Surat Al Kahfi Ayat 60-

78

Pada dialog nabi Musa dan nabi Khidir pada QS. Al-Kahfi ayat 60-78

penulis menemukan sebuah proses komunikasi yang terjadi di antara nabi

Musa dan nabi Khidir. Dalam dialog tersebut memuat pesan untuk bersabar.

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang

disampaikan pengirim kepada penerima.1Seandainya saja nabi Musa

memahami pesan untuk lebih bersabar terhadap segala sesuatu yang telah

dilakukan oleh Khidir selama perjalanan, tentunya Musa akan lebih

mengetahui beberapa ilmu yang tidak dimiliknya.

Sedangkan media atau saluran yang digunakan Nabi Khidir dalam

dialog tersebut adalah berupa lisan. Saluran komunikasi dapat berjalan

dengan baik ada media atau tidak. Komunikasi bisa terjadi tanpa media

berlangsung tatap muka mulai dari perbincangan, wawancara dan lain

sebagainya.2 Saluran merupakan sarana fisik penyampaian pesan dari sumber

ke penerima atau yang menghubungkan orang ke orang lain secara umum.3

Media yang di maksud di sini adalah alat yang digunakan untuk

memindahkan pesan dari sumber kepada penerima.

1Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 24
2Nuroni Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010),62
3Suranto, Komunikasi Interpersonal (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011)8
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Setelah nabi Khidir menyampaikan pesan pada kepada nabi Musa

ternyata ada umpan balik dari isi pesan tersebut.Umpan balik adalah respon

yang di berikan oleh penerima terhadap pesan yang dikirimkan oleh

pengirim.4 Isi balikannya adalah Musa selalu bertanya kepada Khidir

terhadap segala tindakan yang dilakukannya yang menurutnya tindakan

tercela yang merugikan orang lain. Hal itu membuat pikiran Musa menjadi

terusik sehingga terdorong dalam hatinya untuk menanyakan alasan

perbuatan tersebut terhadap Khidir.

Di dalam dialog tersebut penulis juga menemukan jenis komunikasi

yang berlangsung yaitu merupakan jenis komunikasi verbal dengna bahasa

sebagai alat penghubung kegiatan komunikasi. Bahasa tersebut adalah bahasa

arab sesuai dengan kaumnya pada masa itu.

Dalam dialog tersebut juga terdapat suatu hambatan dalam proses

komunikasi diantaranya adalah gangguan pada komunikan atau Nabi Musa

tidak dapat mengendalikan emosi atau perasaan yang muncul ketika

komunikator telah melakukan sebuah tindakan atau perbuatan. Terbukti

dengan banyaknya pertanyaan ketika Nabi Khidir telah melakukan tindakan

yang sangat tidak wajar menurut Nabi Musa.

Dalam prasangka, emosi memaksa untuk menarik kesimpulan atas

dasar syak wasangka tanpa menggunakan pikiran yang rasional. Emosi sering

kali membutakan pikiran pandangan terhadap fakta yang nyata

bagaimanapun, oleh karena sekali prasangka itu sudah mencekam, maka

4Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna (Jakarta: Kencana, 2011), 62
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seseorang tidak akan dapat berpikir secara objektif dansegala apa yang

dilihatnya selalu akan dinilai secara negative. Sesuatu objektif pun akan

dinilai negatif.5 Hal ini terbukti ketika Nabi Khidir telah memperbaiki rumah

yang hampir  roboh di sebuah desa oleh Musa dianggap ia memperbaikinya

untuk mendapatkan upah untuk pembelian bekal di kemudian.

Pada penelitian ini penulis menemukan suatu komunikasi interpersonal

yang terjadi dalam dialog Nabi Musa dan Nabi Khidir tersebut adalah

komunikasi diadik. Pihak-pihak yang terlibat Komunikasi berada dalam jarak

yang dekat. Komunikasi ini dilakukan dua orang secara tatap muka, dimana

pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan

dapat menanggapi secara langsung. Komunikasi ini biasanya

mempertemukan para pelaku secara bertatap muka, maka umpan balik dapat

diketahui dengan segera.6

Dalam kisah ini terjadinya komunikasi antara Nabi Khidir dan Nabi

Musa secara langsung tanpa adanya jarak fisik yang menghalangi komunikasi

tersebut. Hal ini di awali ketika Nabi Musa meminta izin untuk mengikuti

Nabi Khidir selama perjalanan hingga akhir pertemuan yang menyebabkan

mereka untuk berpisah. Dan ketika itu juga interaksi antara Nabi Khidir dan

Nabi Musa telah terjadi.

Komunikasi interpersonal menempatkan sumber pesan dan penerima

dalam posisi yang  sejajar, sehingga memicu terjadinya pola penyebaran

pesan mengikuti arus dua arah.Artinya komunikator dan komunikan dapat

5Onon Uchana Effendi, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi ( Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2007),49
6Onong Uchana Effendi, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, 62
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berganti peran secara tepat. Seorang sumber pesan dapat berubah sebagai

penerima pesan, begitu pula sebaliknya. Arus pesan secara dua arah ini

berlangsung secara berkelanjutan.7

Dalam dialog Khidir dan Musa tersebut penulis menemukan suatu pola

komunikasi antara  Khidir dan Musa.Gambaran dialog tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Khidir menyampaikan pesan pada Musa

2. Musa bertanya pada Khidir lantaran belum paham

3. Khidir menjawab apa yang ditanyakan Musa

Di awal pertemuan Nabi Khidir telah memberikan syarat kepada Musa

untuk mengikutinya pada pertanyaan apapun tentang segala sesuatu yang

telah dilakukan olehnya. Tanpa disadari Musa telah lupa akan syarat yang

telah diterimanya yakni dia telah bertanya sesuatu kepada Khidir tentang

perbuatannya membocorkan perahu yang ditumpanginya.

Begitu pula selanjutnya Khidir telah mengingatkan Musa untuk tidak

mengulangi kesalahnnya agar tidak bertanya lagi. Setelah tiba di tepi pantai

Khidir telah membunuh seorang anak muda yang tentunya membuat Musa

terkejut tentang tindakan Khidir yang tidak masuk akal menurutnya. Dan saat

itu pula Khidir telah mengingatkan Musa lagi untuk tidak mengulangi

pertanyaan yang diajukan pada Khidir.

Setelah melanjutkan perjalanan tiba disebuah desa Khidir telah

menghampiri bangunan yang telah roboh dengan segera ia memperbaikinya

7Suranto, Komunikasi Interpersonal, 15
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(menegakkannya) kembali hingga bangunan itu tampak kokoh dan bias

ditempati lagi. Dan ketikai tu pula Musa telah mengatakan sesuatu kepadanya

tanpa disadari ia telah melakukan kesalahan ketiga kalinya  sehingga ini yang

membuat mereka telah berpisah. Namun setelah berpisah Khidir telah

menjelaskan segala sesuatu yang telah dilakukannya tanpa menceritakan di

awal kejadian.

Dalam kasus cerita yang terjadi antara nabi Khidir dan nabi Musa

tersebut, menurut penulis proses komunikasi atau penyampaian pesannya

berjalan kurang efektif karena terjadi hambatan-hambatan ketika

pernyampaian pesan. Hal ini disebabkan karena latar belakang yang berbeda

antara Khidir dan Musa dalam ilmu pengetahuan.

Tujuan komunikasi dakwah  antara  Nabi Khidir dan Musa ini adalah

memberitahuan atau menginformasikan bahwa terdapat perebedaan

pengetahuan dari keduanya. Pengetahuan dan penanaman keyakianan serta

adanya ilmu yang merupakan anugerah paling mulia dan menjadi karunia

terbesardari Allah Swt. Hal ini perlu disadari oleh Nabi Musa bahwasannya

tidak ada seorang manusia pun yang mengklaim bahwa dirinya lebih berilmu

dibanding dengan yang lainnya. Hal itu tentunya berkaitan dengan beralasan

karena ada suatu ilmu yang memang menjadi anugerah Allah Swt. Khiir

mengajrkan pada mua agar tidak sombong atas ilmu yang telah dimilikinya.

Demikian telah kita ketahui betapa pentingnya proses komunikasi yang

berjalan diantara dua orang dalam rangka untuk mencapai sebuah komunikasi

yang efektif tanpa adanya suatu hambatan. Pada dasarnya untuk menciptakan



67

komunikasi yang efektif tentunya ditunjang dengan adanya hubungan yang

baik antara komunikator dan komunikan. Tentunya harus memenuhi sikap

yang harus diterapakan kepada seorang yang dianggap lebih mulia dari pada

pada kita diantaranya adalah sikap sabar.

B. Metode Dakwah Dalam Kisah Al-Qur’an Surat Al Kahfi Ayat 60-78

Dalam kisah ini Nabi Khidir dan Nabi Musa didalamnya terdapat unsur

dakwah. Metode dakwah yang digunakan Khidir adalah dengan Bil Hikmah

atau dengan cara yang bijaksana dalam menyampaikan dakwah. Pelajaran

yang baik artinya memberi nasihat memberi peringatan kepada seseorang

yang bisa membawanya tobat kepada Allah SWT. Arti Dari arti “bijaksana”

yang dipadankan dengan “hikmah” (bahasa Arab), paling tidak kerkurangan

cakupannya ialah menyangkut dengan hikmat itu sebagai suatu ( pelajaran)

yang datang dari Allah SWT.8

Dari penafsiran  kata“hikmat” dalam surah an-Nahl ayat 125 ialah

hikmah dalam ayat tersebut adalah suatu pelajaran yang datang dari Allah.9

Hal ini sesuai apa yang telah terjadi dalam kisah Khidir dan Musa. Dalam

setiap tindakan yang dilakukan Khidir sesungguhnya ada hikmah  atau

pelajaran yang datang dari Allah yang tidak pernah diketahui oleh Musa

sebelumnya.

Pada dasarnya diantara tindakan Khidir yang tidak baik itu ada

beberapa hikmah didalamnya diantaranya adalah pembocoran perahu tersebut

8Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Jakarta: Kencana, 2004),128
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merupakan upaya baik untuk menghindarkan dari musibah perampasan

perahu dan perampokan yang sering kali dilakukan secara tidak manusiawi

dan sewenang-wenang oleh seorang raja biadab itu.

Pemilik perahu itu akan menganggap bahwa usaha melubangi perahu

mereka merupakan suatu bencana. Tetapi sebenarnya, di balik itu ada suatu

kenikmatan, yaitu kenikmatan yang tidak  dapat diketahui kecuali setelah

terjadinya peperangan di mana raja akan memerintahkabn untuk merampas

perahu-perahu yang ada. Dengan demikian, sumbert rezeki keluarga-keluarga

meteka akan tetap terjaga dan mereka tidak akan mati kelaparan.

Adapun tujuan dari pembunuhan anak muda tersebut secara tidak

langsung sudah menyelamatkan kedua orang tua anak itu. Sebab diketahui,

bahwa anak itu kelak jika sudah dewasa, dia justru akan berbuat durhaka dan

bahkan bisa mencelakai kedua orang tuanya sendiri, dan kedua orang tuanya

tersebut adalah termasuk golongan orang mukmin yang bertakwa dan shalih,

dan di khawatirkan mereka akan termakan hasutan anaknya dan masuk

kejalan yang sesat serta melakukan hal-hal yang buruk kepad mereka berdua.

Dengan demikan, kematiannya justru membawa rahmat yang besar bagi

mereka karena Allah Swt. akan memberi ganti kepada mereka, seorang anak

yang baik, yang dapat menjaga mereka dan melindungi mereka tiadak akan

menampakkan kedurhakaan dan krkufuran sperti anak yang terbunug itu.

Sedangkan tindakan yang mengambil peran dalam memperbaiki

tembok yang hampir roboh tidak lain adalah untuk menyelamtakan harta

karun yang ada persis di bawah bangunan itu. Harta itu adalah warisan
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seorang anak yatim yang kedua orang tuanya termasuk golongan orang shaleh

dan ahli ibadah dan Allah Swt telah menghendaki agar harta itu tetap terjaga

dan kelak apabila mereka anak itu sudah dirasa dewasa dan mampu untuk

mempergunakan harta itu pun  harus dijaga hingga bisa sampai kepada anak

itu dengan kondisi yang baik dan masih utuh. Hal tersebut pada dasarnya

merupakan sebuah rahmat yang diberikan kepada anak yatim tersebut oleh

Allah Swt atau semacam ganjaran bagi orang tua mereka yang telah berbuat

shalih dan bertakwa kepada Allah Swt semasa hidupnya.

Demikianlah bahwa nikmat terkadang membawa suatu bencana, dan

sebaliknya, suatu bencana terkadang membawa nikmat dan karunia yang

lebih besar. Banyak hal yang lahirnya baik, ternyata justru di balik itu

menyimpan keburukan yang semakin memperparah, bahkan menjerumuskan

pada hal-hal yang sangat tidak baik.


