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ABSTRAK 

Feriansyah, Achsin. 2015. Bentuk-Bentuk dan Etika Komunikasi Dalam 

Perspektif Al-Qur‟an (Studi Tematik). Skripsi. Program Studi Ilmu Al-

Qur‟an dan Tafsir Jurusan Ushuluddin dan Dakwah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abu Bakar, 

M.Ag  

Kata Kunci: Etika, Komunikasi, Al-Qur’an, Tematik 

Salah satu hal terpenting dalam kehidupan bermasyarakat adalah berinteraksi 

dan berkomunikasi. Dalam al-Qur‟an sendiri juga sudah dijelaskan bahwa Allah 

menciptakan manusia berbeda-beda agar mereka saling berkomunikasi dan saling 

mengenal, selain itu dalam al-Qur‟an juga menjelaskan cara agar bisa 

berkomunikasi dengan baik dan efektif. Karena, kenyataanya di zaman modern 

sekarang ini, banyak di tengah-tengah masyarakat kita belum mengetahui 

bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan efektif. Masyarakat sendiri juga 

belum begitu mengetahui dan paham tentang etika berkomunikasi yang baik dan 

efektif yang dianjurkan oleh agama Islam dan yang terdapat dalam al-Qur‟an. 

Melihat dari permasalahan di atas, penulis ingin mendiskripsikan dan 

menganalisis tentang ayat-ayat yang berkenaan tentang komunikasi dengan 

menggunakan metode tematik, dengan mengumpulkan seluruh ayat yang 

berhubungan dengan komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi dan etika 

komunikasi. Penulis ingin mendiskripsikan dan menganalisis pendapat dari para 

ahli tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan tentang komunikasi. 

Penulis merumuskan tiga rumusan masalah untuk mengetahui bagaimana cara 

berkomunikasi yang baik menurut agama Islam dan al-Qur‟an, rumusan 

masalahnya yaitu sebagai berikut:(1)Bagaimana ayat-ayat komunikasi dalam al-

Qur‟an?, (2) Bagaimana bentuk-bentuk komunikasi dalam al-Qur‟an?, (3) 

Bagaimana ayat-ayat tentang konsep etika komunikasi dalam al-Qur‟an? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library reseach), kitab-kitab 

tafsir sebagai sumber data primer, dan karya para ilmuan lain sebagai data 

sekunder. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-

analitis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat komunikasi yang berakar 

kata dari huruf ق و ل  dalam al-Qur‟an kurang lebih sebanyak 1.700 ayat yang 

terdapat di dalam  84 Surat, dan bentuk-bentuk komunikasi yang terdapat dalam 

al-Qur‟an ada 5 macam, yaitu Komunikasi Intrapersonal (diri sendiri), 

Komunikasi Interpersonal (Antar pribadi), Komunikasi Massa, Komunikasi Antar 

Budaya, dan Komunikasi Transendental. Sedangkan agar bisa berkomunikasi 

yang baik dan efektif dalam al-Qur‟an sudah dijelasakan tentang etika 

berkomunikasi yang baik dan efektif, yaitu qawla>n ma’ru>fa> (berkata yang baik), 

qawla>n sadi>da> (berkata yang benar), qawla>n kari>ma> (berkata yang mulia atau 

sopan), qawla>n layyina> (berkata yang lemah lembut), qawlan maysu>ra> (berkata 

yang pantas), dan yang terakhir adalah qawla>n Bali>ga> (berkata yang membekas 

dalam jiwa). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Manusia di samping makhluk yang beragama, manusia juga makhluk 

sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup bermasyarakat dan senantiasa 

membutuhkan peran-serta pihak lain. Artinya, berinteraksi sosial atau hidup 

bermasyarakat merupakan sesuatu yang tumbuh sesuai dengan fitrah dan 

kebutuhan kemanusiaan, karena di dunia ini manusia diciptakan Allah 

berpasang-pasang, laki-laki perempuan, berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku. 

Seperti firman Allah dalam surat al-Hujura>t/49: 13: 

  
   
  

  
 

   
   
    

      
 “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 

kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal.” (al-Hujura>t/49:13). 
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Kehidupan manusia di dunia  ini tidak dapat dilepaskan dari aktivitas 

komunikasi, karena komunikasi merupakan bagian integral dari sistem dan 

tatanan kehidupan sosial atau masyarakat. Aktivitas komunikasi dapat terlihat 

pada setiap aspek kehidupan sehari-hari manusia, yaitu sejak dari bangun 

tidur di pagi hari sampai dengan manusia beranjak tidur pada malam hari.
1
  

Komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia, dapat dilihat 

dari hasil penelitian yang membutikan bahwa presentase waktu yang 

digunakan dalam proses komunikasi adalah besar, berkisar 75% sampai 90% 

dari waktu kegiatan manusia. Waktu yang digunakan dalam proses 

komunikasi tersebut 5% digunakan untuk menulis, 10% untuk membaca, 35% 

untuk berbicara, dan 50% untuk mendengar. Hal tersebut membuktikan 

betapa vitalnya komunikasi dalam kehidupan sosial manusia, dengan kata lain 

komunikasi telah menjadi jantung kehidupan manusia dan komunikasi sudah 

menjadi bagian dari kegiatan manusia dalam sehari-hari.
2
 Menurut professor 

Wilbur Schramm dalam buka pengantar ilmu komunikasi karya Hafied 

Cangara menyebutkan, tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat 

terbentuk, karena masyarakat dan komunikasi adalah dua kata kembar yang 

tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. 

Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communis, yang berarti 

“membuat kebersamaan” atau “membangun kebersamaan antara dua orang 

                                                 
1
 Tommy Suprapto, MS, Pengantar Teori Komunikasi (Yogyakarta: Media Pressindo, 

2006), 1. 
2
 Ibid., 2. 
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atau lebih”.
3
 Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh 

seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, 

pendapat atau prilaku baik secara langsung melalui lisan atau secara tidak 

langsung melalui media.
4
  Menurut bentuknya komunikasi dibedakan menjadi 

dua yaitu verbal dan non verbal. 

Mengingat luasnya ruang lingkup komunikasi, dalam hal ini penulis 

atau peneliti hanya memfokuskan pada komunikasi verbal, komunikasi verbal 

adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol yang mempunyai 

makna dan berlaku umum, seperti suara, tulisan, atau gambar, dalam hal ini 

peneliti lebih mengkhususkan lagi dengan meneliti komunikasi verbal yang 

menggunakan perkataan atau lisan. Lisan atau perkataan adalah alat 

komunikasi oral yang dimiliki manusia dalam menyampaikan gagasan, 

pikiran, unek-unek dan lain-lain.
5
  

Dalam al-Qur‟an kata perkataan disebut qawla>n, dan kata qawla>n 

dalam al-Qur‟an terulang sebanyak 19 kali dan terdapat di 10 surat.
6
 Salah 

satunya terdapat di dalam surat al-Ah}za>b/33:70, yaitu: 

  

   

   

    

                                                 
3
 Nurani Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 

55. 
4
 Onong Ucjana Effendi, Dinamika Komunikasi  (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 

1999),  22.   
5
 Waryono Abdul Ghafur, Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks Dengan Konteks 

(Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), 134. 
6
 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Mu’jam Al-Mufahra>s li Alfa>z} Al-Qur’a>n Al-Karim 

(Beirut: Dar El-Hadith, 2007), 683. 
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“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada 

Allah dan  Katakanlah Perkataan yang benar” (Q.S al-

Ah}za>b/33:70) 

 

 Seperti yang dikutip Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Tafsir 

al-Misba>h dari Thahir Ibn „Asyur, dalam ayat di atas beliau menggaris 

bawahi bahwa kata qawla>n/perkataan adalah merupakan satu pintu yang 

sangat luas baik yang berkaitan dengan kebaikan maupun keburukan. Ada 

sekian banyak hadits yang menekankan pentingnya memperhatikan lidah atau 

ucapan, hadits tersebut diantaranya yaitu “ Barangsiapa yang percaya kepada 

Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia berucap yang baik atau diam”. 

Dengan perkataan yang baik yang terucap dengan lidah dan didengar orang 

banyak, maka akan tersebar luas informasi dan memberikan pengaruh yang 

tidak kecil bagi jiwa dan pikiran manusia.
7
     

Melihat dari penjabaran di atas Allah melalui firman-firman-Nya yang 

terkandung dalam al-Qur‟an, menganjurkan manusia untuk mengucapkan 

perkataan yang baik. Agama Islam juga menganjurkan manusia untuk 

mengucapkan perkataan yang baik. Akan tetapi, kenyataannya di zaman 

sekarang ini kita banyak menjumpai di negara kita ini tentang banyaknya 

penyebaran berita atau informasi-informasi palsu yang disebarkan oleh orang-

orang yang tidak bertanggung jawab, yang isi dari informasi atau berita 

tersebut bisa mempengaruhi masyarakat dan membuat fitnah di tengah-tengah 

masyarakat, selain itu kita juga banyak menjumpai seorang anak kecil yang 

                                                 
7
 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misba>h: Pesan, Kesan, Keserasian Al-Quran 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), jld. 11, 330. 
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bekata kotor kepada lawan bicaranya bahkan kepada kedua orang tuanya, dan 

banyak dari masyarakat sekarang ini belum banyak mengetahui tentang 

bagaimana caranya berkomunikasi atau berkata yang baik dan efektif yang di 

anjurkan dalam al-Qur‟an dan agama Islam, dan bagaimana cara berbicara 

yang bisa diterima oleh masyarakat. 

Terkait dengan permasalahan komunikasi tersebut di atas, pada 

dasarnya al-Qur‟an sudah menyuguhkan contoh-contoh ayat-ayat dan bentuk-

bentuk komunikasi yang efektif sebagai sebuah etika komunikasi dasar yang 

baik. Di mana didalamnya akan ditemukan pola atau etika komunikasi yang 

dapat diterapkan dalam proses komunikasi modern, seperti qawla>n ma’ru>fa> >, 

qawla>n sadi>da>, qowla>n kari>ma>, dan qawla>n layyina,> yang mana etika-etika 

tersebut perlu digali dan dikaji dengan menggunakan penafsiran yang dapat 

dipahami oleh masyarakat, sehingga efektivitas penerapannya dalam 

melakukan komunikasi di kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat menjadi 

lebih baik.  

Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya Islam Aktual juga telah 

memaparkan tentang prinsip-prinsip komunikasi dalam al-Qur‟an yaitu 

tentang konsep komunikasi yang benar, efektif dan yang beradab.
8
 Akan 

tetapi beliau lebih cenderung kepada konsepsi komunikasinya dan tidak 

terlalu membahas tentang penafsiran ayatnya, sehingga yang membedakan 

penelitian ini dengan Jalaluddin Rakhmat adalah peneliti dalam tulisan ini 

akan memaparkan ayat-ayat komunikasi, bentuk-bentuk dan etika komunikasi 

                                                 
8
 Jalaluddin Rakhmat, Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim 

(Bandung: MIzan, 2011), 76. 
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dengan menggunakan metode penafsiran yaitu metode mauduh‟i dan peneliti 

menambahkan dua pola atau etika komunikasi yang oleh penulis lain belum 

dijelaskan secara detail, pola tersebut yaitu qawla>n ‘adhi>ma > dan qawla>n 

tsaqi>la>. 

Maka dari itu, penulis akan mengulas tentang etika komunikasi dalam 

al-Qur‟an menurut pandangan para mufasir. Untuk itu penulis disini coba 

menganalisis tentang ayat etika komunikasi yang terdapat di dalam al-Qur‟an, 

dengan demikian penulis bisa menarik judul yaitu BENTUK-BENTUK 

DAN ETIKA KOMUNIKASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN 

(Studi Tematik)  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diurikan sebelumnya, maka 

muncul beberapa persoalan yang perlu dikaji dan diuraikan lebih lanjut, maka 

penulis mengambil rumusan masalah, ada pun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana ayat-ayat komunikasi dalam al-Qur‟an? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk komunikasi dalam al-Qur‟an? 

3. Bagaimana ayat-ayat tentang konsep etika komunikasi dalam al-

Qur‟an?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ayat-ayat komunikasi. 
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2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk komunikasi yang terdapat dalam al-

Qur‟an. 

3. Untuk mengetahui etika komunikasi yang benar dan efektif  dalam al-

Qur‟an. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Untuk menambah pengetahuan keilmuan tentang ayat-ayat 

komunikasi dan bentuk-bentuk komunikasi dalam al-Qur‟an  dan etika 

komunikasi yang baik dan efektif dalam al-Qur‟an. 

2. Sebagai sumbangsih penulis kepada khazanah ilmu pengetahuan Islam 

khususnya dalam bidang tafsir al-Qur‟an yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dan diambil manfaatnya walaupun kecil. 

 

E. Telaah Pustaka 

Untuk memecahkan persoalan dan dapat mencapai tujuan yang 

sebagaiman diungkapkan di atas, maka perlu di lakukan telaah pustaka. 

Telaah pustaka ini merupakan penjelasan tentang hasil-hasil penelitian yang 

pernah di laukukan sebelumnya mengenai masalah sejenis. 

Ada beberapa literatur yang bekaitan tentang komunikasi, antara lain, 

skripsi IRPAN KURNIAWAN “ ETIKA POLA KOMUNIKASI DALAM 

AL-QUR‟AN” , UIN YOGYAKARTA 2011. Dalam skripsi tersebut 

membahas tentang penafsiran surah Al-Hujaarat ayat 13, yang menerangkan 

tentang bagaimana proses komunikasi bisa berjalan dengan baik dan lancar, 
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karena dalam ayat tersebut di jelaskan bahwasanya Allah menciptakan 

manusia bersuku-suka, berbeda ras, budaya bahkan bahasa, sehingga 

bagaimana manusia mampu saling memahami, menghargai dan saling kenal.
9
 

Buku-buka yang membahas tentang komunikasi adalah buku 

KOMUNIKASI ISLAMI. Prof. DR. Andi Abdul Muis, SH, dalam buku 

tersebut membahas masalah dakwah di era global, Komunikasi dakwah dan 

visi media; Dakwah Islam dan wawasan kebangsaan; Dakwah Islam dan 

kekuasaan politik; Dakwah Islam dan budaya masyarakat. Lembaga dakwah 

dan cendikiawan muslim masa depan. Meskipun buku tersebut membahas 

masalah komunikasi, tetapi hanya sedikit memebahas tentang etika 

komunikasi dalam Al-Qur‟an. Buka karya Jalaluddin Rakhmat berjudul 

ISLAM AKTUAL (Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim), dalam 

buku tersebut beliau memaparkan tentang prinsip-prinsip komunikasi dalam 

Al-Qur‟an, akan tetapi dalam buku tersebut lebih membahas tentang konsepsi 

prinsip-prinsip komunikasi dalam Al-Qur‟an bukan mambahas tentang 

penafsirnya.  

Dari paparan literatur-literatur dan buku-buku di atas yang membahas 

tentang etika komunikasi dalam prespektif al-Qur‟an yang meliputi ayat-ayat 

komunikasi dalam al-Qur‟an, bentuk-bentuk komunikasi dalam al-Qur‟an dan 

etika komunikasi dalam al-Qur‟an belum ada dan belum penulis jumpai, jadi 

dalam hal ini penulis ingin membahasnya dan mengulasnya. 

 

                                                 
9
 Irpan Kurniawan, “Etika Pola Komunikasi Dalam Al-Qur‟an,” (Skripsi, UIN  Sunan 

KaliJaga, Yogyakarta, 2011). 
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F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian yang dilakukan adalah dengan metode penelitian 

kepustakaan (library research), seluruh data dikumpulkan, digali dan 

dianalisis yang bersumber dari tulisan atau pun literatur yang terdapat 

dalam media cetak maupun elektronik. Data-data pun tidak terbatas hanya 

pada tulisan para mufasir, akan tetapi, juga melibatkan tulisan tokoh-tokah 

lain yang berhubungan dengan apa yang sedang diteliti. 

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode dekriptif ini menggambarkan 

bagaimana para mufasir menafsirkan ayat-ayat tentang etika komunikasi.  

Setelah dideskriptifkan kemudian dilakukan analisis secara tematik 

(Maudhu‟i) untuk mengetahui kata qawala dan qawla>n dalam al-Qur‟an 

secara lebih mendalam. 

3. Data  

Dalam sebuah penelitian data merupakan hal paling pokok dan utama, 

karena dengan adanya data yang diperlukan, penelitian dapat dilakukan. 

Untuk mendapatkan data tentu diperlukan sumber-sumber data, dan dalam 

kajian ini ada beberapa jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian 

ini, yaitu: 

a. Ayat-ayat al-Qur‟an yang terdapat akar kata قول dari huruf  ق و ل  dan 

ayat-ayat tentang komunikasi  
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b. Ayat-ayat tentang bentuk-bentuk komunikasi yang terdapat dalam al-

Qur‟an.  

c. Pandangan para mufasir tentang etika-etika komunikasi dalam al-

Qur‟an. 

4. Sumber Data 

Sumber-sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

dalam rangka menggali data-data tersebut di atas dipilah  menjadi dua 

kategori, yaitu: 

a. Sumber data Primer; adalah sumber data pokok yang kami jadikan 

obyek kajian yaitu kitab-kitab tafsir. 

b. Sumber data sekunder; yaitu sumber data kedua yang digunakan 

penulis untuk membantu menelaah data-data yang dihimpun dan 

sebagai pembanding dari pada data primer; yakni; buka-buka yang 

berkaitan dengan tema penelitin yaitu buku-buku tentang komunikasi 

dan buku-buka yang berkaitan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Metode Maudhu‟i yaitu menghimpun ayat-ayat al-Qur‟an yang 

mempunyai maksud yang sama dalam arti, sama-sama membicarakan 
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satu topik masalah dan menyusunkan berdasarkan kronologi serta 

sebab turunya.
10

 

b. Metode Deskriptif yaitu untuk memaparkan data dan memberikan 

penjelasan secara mendalam  mengenai sebuah data. Metode ini untuk 

menyelidiki dangan menuturkan, menganalisa data-data kemudian 

menjelaskan data-data.
11

 

c. Metode Analisis yaitu metode yang dimaksud untuk pemeriksaan 

secara konseptual atas data-data yang ada, kemudian diklasifikasi 

sesuai dengan permasalahan, dengan maksud memperoleh kejelasan 

atas data yang sebenarnya.
12

 

Oleh karena itu dalam kajian penelitian ini lebih bersifat deskriptif-

analisis, yaitu memberikan keterangan dan gambaran yang jelas-jelasnya 

secara sistematis, objektif dan analisis tentang tawaran dalam menafsirkan al-

Qur‟an secara komprehensif. 

6. Analisis Data 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah al-Qur‟an, terutama 

ayat-ayat yang bertema tentang komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi dan 

etika komunikasi. Dengan demikian pendekatan  yang cocok dalam 

menganalisa data adalah dengan tafsir tematik (maudhù‟i), yakni suatu 

metode penafsiran al-Qur‟an dimana seorang mufasir mengkaji al-Qur‟an 

                                                 
10

 Abdul Hayy Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu‟I (Suatu Pengantar) ( Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1996), 12. 
11

 Anton Bakker dan Ahmad Haris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: 

Kanisius, 1994), 70.  
12

 Lois O Katsoff, Pengantar Filsafat, trj. Suyono Sumargono (Yogyakarta: Tiara 

Wacana, 1992), 18.  
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sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan dalam al-Qur‟an, baik 

yang berkaitan dengan doktrinal kehidupan, sosiologi, kosmologi.
13

 Dalam 

metode ini semua ayat yang berkaitan, dihimpun, kemudian dikaji secara 

mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti 

asbabun nuzul, kosa kata, dan sebagainya.
14

 Selain metode tersebut, peneliti 

juga menggunakan metode deduktif dalam melakukan penelitian 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar penyusunan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu Pendahuluan sebagai bagian pertama yang dibahas pada bab pertama, 

Isi sebagai bagian kedua yang dibahas pada bab kedua, ketiga, keempat dan 

penutup sebagai bagian terakhir yang dibahas pada bab kelima. Adapun 

secara terperincinya adalah sebagai berikut: 

Bab Pertama; mencakup persoalan-persoalan yang terkait dengan 

arah dan acuan penulisan skripsi yang meliputi: Latar belakang, Rumusan 

masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, serta Metode 

penelitian yang meliputi; Jenis penelitian, Data, Sumber data, Pengolahan 

data, Metode analisa data, dan Sistematika pembahasan sebagai bagian 

yang terakhir. 

Bab Kedua; Komunikasi dalam konteks terminologi dan dalam 

konteks Al-Qur‟an. Bab ini merupakan sajian umum yang membahas 

                                                 
13

 Saifullah dkk, Ulumul Qur‟an (Ponorogo: PPS Press, 2004), 156. 
14

 Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur‟an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Offset, 1998), 151. 
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pengertian komunikasi secara umum, yaitu menurut bahasa, menurut 

istilah, dan ayat-ayat komunikasi.  

Bab Ketiga; meliputi tentang bentuk-bentuk komunikasi yang terdapat 

dalam al-Qur‟an. 

Bab Keempat; Pandangan Al-Qur‟an Tentang  etika komunikasi, 

yakni meliputi; penafsiran tentang ayat-yat etika komunikasi dan 

penjelasan ayat.  

Bab Kelima; Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan bab yang 

berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan dan dilanjutkan dengan 

saran-saran. 
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BAB II 

KOMUNIKASI DALAM AL-QUR’AN 

 

 

A. Pengertian Komunikasi 

Kehidupan manusia di dunia tidak dapat dilepaskan dari aktifitas 

komunikasi, karena komunikasi merupakan bagian integral dari sistem 

tatanan kehidupan sosial manusia dan masyarakat. Aktifitas komunikasi dapat 

di lihat pada setiap aspek kehidupan sehari-hari manusia yaitu sejak dari 

bangun tidur di pagi hari sampai manusia beranjak tidur lagi pada malam hari. 

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa persentase waktu yang digunakan 

dalam proses komunikasi adalah sangat besar, yaitu berkisar 75% sampai 

90%.
15

  

Walaupun Istilah “komunikasi” sudah akrab di telinga bahkan 

aktifitasnya digunakan setiap saat, namun membuat definisi mengenai 

komunikasi ternyata tidaklah semudah yang dipikirkan. Stephen Littlejohn 

mengatakan: komunkasi sulit untuk didefinisikan, karena kata komunikasi 

bersifat abstrak, seperti kebanyakan istilah, memiliki banyak arti. Kesulitan 

dalam mendefinisikan kata komunikasi, disebabkan kata kerja to 

communicate (berkomunikasi) sudah sangat mapan sebagai kosakata yang 

                                                 
15

 Tommy Suprapto, Pengantar Teori Komunikasi (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006), 

1-2. 
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sangat umum dan karenanya tidak mudah ditangkap maknanya. walaupun 

kata komunikasi sulit didefinisikan, pasti kata tersebut bisa didefinisikan.
16

    

Komunikasi menurut bahasa, kata komunikasi berasal dari bahasa 

Latin communis, yang berarti “membuat kebersamaan” atau “membangun 

kebersamaan antara dua orang atau lebih”. Akar kata communis adalah 

communico, yang artinya “berbagi”. Dalam hal ini, yang dibagi adalah 

pemahaman bersama melalui pertukaran pesan.
17

 

Sedangkan menurut istilah ada banyak sekali definisi dari para ahli, 

yaitu: 

1. Carl L. Hovland, Komunikasi adalah proses yang 

memungkinkan seseorang (komunikan) menyampaikan pesan 

untuk mengubah prilaku orang lain (communicate).
18

 

2. Janis dan Kelley (1953), komunikasi adalah suatu proses 

melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus 

(biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah 

atau membentuk perilaku orang lainnya. 

3. Berelson dan Steiner (1964), komunikasi adalah proses 

penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian dan lain-lain, 

melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambaran, 

angka-angka, dan lainnya. 

                                                 
16

 Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Masa (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2013), 8. 
17

 Nurani Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi (Yogyakarta: Al-Ruzz Media, 2010),  

55. 
18

 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 7. 
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4. Gode (1959), komunikasi adalah suatu proses yang membuat 

sesuatu dari yang semula dimiliki oleh seseorang (monopoli 

seseorang) menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih. 

5. Ruesch (1957), komunikasi adalah suatu proses yang 

menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam 

kehidupan. 

6. Weaver (1949), komunikasi adalah seluruh prosedur melalui 

mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang 

lain.
19

 

7. Everett M. Rogers dan Lawrence Kincid (1918), komunikasi 

adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk 

atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain dan 

terjadi saling pengertian yang mendalam.
20

 

Dari definisi para ahli di atas dapat di simpulkan bahwasanya, 

komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari 

seseorang (komunikator) kepada orang lain dengan melalui media maupun 

tidak menggunakan media, yang pesan itu dapat mempengaruhi orang lain 

yang menerimanya. 

 

 

 

                                                 
19

 Marhaeni Fajar, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 

31-32. 
20

 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 

20. 



18 

 

 

B. Unsur-unsur Komunikasi 

Dari pengertian komunikasi yang telah dikemukakan di atas, jelas 

bahwa komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi, jika ada seseorang yang 

menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu, artinya 

komunikasi hanya bisa terjadi kalau didukung oleh unsur-unsur, antra lain 

yaitu: 

1. Sumber  

Sumber sering disebut pengirim atau komunikator. Komunikator 

adalah pihak yang menyampaikan pesan atau informasi dalam 

sebuah proses komunikasi.
21

 Semua peristiwa komunikasi akan 

melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. 

Dalam komunikasi antar manusia, sumber bisa terdiri dari satu 

orang ataupun lebih. 

2. Pesan  

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu 

yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat 

disampaikan dengan tatap muka atau media komunikasi.  

3. Media  

Media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan 

dari sumber (komunikator) kepada penerima. Ada beberapa 

media yang di gunakan dalam komunikasi, antra lain telepon, 

surat, buku, majalah, sepanduk, televisi, radio dan lain-lain. 

                                                 
21

 M. Dahlan y. al Barry dan L, Iya Sofyan Yakub, Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri 
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4. Penerima  

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim 

oleh sumber (komunikator). Penerima bisa terdiri dari satu 

orang atau lebih, bisa juga dalam bentuk kelompok. Penerima 

bisa disebut dengan istilah komunikan atau sasaran.
22

 

Komunikan adalah penerima pesan dalam suatu proses 

komunikasi.
23

 Keberadaan penerima sangat penting karena 

dialah yang menjadi sasaran dari komunikasi, karena kalau tidak 

ada komunikan berarti tidak disebut sebagai sebuah komunikasi. 

5. Pengaruh atau Efek 

Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang 

dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan 

sesudah menerima pesan. Pengaruh bisa terjadi pada 

pengetahuan, sikap, dan tingkah laku seseorang akibat 

penerimaan pesan. 

6. Tanggapan Balik  

Tanggapan Balik ada yang beranggapan bahwa umpan balik 

sebenarnya adalah salah satu bentuk dari pengaruh yang berasal 

dari penerima. Akan tetapi sebenarnya umpan balik bisa juga 

berasal dari unsur lain seperti media dan pesan, misalnya sebuah 

short message service (sms) dikirm ke penerima, pasti ada 

                                                 
22
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23
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umpan balik kalau pesan tersebut terkirim ataupun gagal. Hal 

seperti ini manjadi tanggapan balik yang diterima oleh sumber. 

7. Lingkungan atau Situasi  

Lingkungan atau situasi adalah faktor-faktor tertentu yang dapat 

mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini dapat 

digolongkan atas empat macam, yaitu: 

a. Lingkungan fisik menunjukan bahwa suatu proses 

komunikasi hanya bisa terjadi kalau tidak terdapat rintangan 

fisik, misalnya faktor geografis, seperti tidak tersedia 

fasilitas komunikasi seperti telepon, jalan raya dan lain-lain. 

b. Lingkungan sosial menunjukakan faktor sosial budaya, 

ekonomi, dan politik yang bisa menjadi kendala terjadinya 

komunikasi, misalnya kesamaan bahasa, kepercayaan, adat, 

dan setatus sosial. 

c. Dimensi psikologis, adalah pertimbangan kejiwaan yang 

digunakan dalam berkomunikasi, misalnya menghindari 

kritik yang menyinggung perasaan orang lain, menyajikan 

materi yang sesuai dengan usia penerima. Dimensi 

pesikologis ini bisa disebut dimensi internal. 

d. Dimensi waktu menunjukan situasi yang tepat untuk 

melakukan kegiatan komunikasi. 

Setiap unsur komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam 

membangun proses komunikasi. Bahkan ketujuh unsur ini saling bergantung 
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satu sama lainya artinya tanpa keikutsertaan satu unsur akan memberi 

pengaruh pada jalannya komunikasi.
24

 

 

C. Klasifikasi Ayat-Ayat Komunikasi Berdasarkan Bentuknya. 

Cara untuk mengklasifikasikan ayat-ayat tentang komunikasi dalam 

al-Qur‟an tidak terlepas dari metode maudhu‟i, yakni dengan menggali dan 

mengumpulkan ayat-ayat yang bertemakan komunikasi tersebut. Dalam al-

Qur‟an kata yang bertema tentang komunikasi banyak sekali di antaranya 

yaitu, كلم (berbicara), ينطق (berbicara), شورى (musyawarah), نصحي (nasihat), أمر 

(perintah), رساآل (risalah), نباء (berita), تعارف (perkenalan), قول (perkataan), dan 

masih banyak lagi, semua kata tersebut berartikan  tentang komunikasi. Akan 

tetapi disini penulis hanya akan membahas satu kata saja yaitu kata قول 

(perkataan), karena dalam skripsi ini penulis hanya membahas tentang etika 

komunikasi dengan menggunakan perkataan dan kata قول (perkataan) tersebut 

cenderung lebih sering digunakan dan diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya 

dalam membahas kata tersebut penulis menggunakan suatu pendekatan, yakni 

dengan mengklasifikasikan ayat-ayat tentang komunikasi yang berdasarkan 

dari kata قول  yang bentuknya yaitu dari huruf  ق و ل . 

Ayat-ayat tentang komunikasi yang akar kata قول  dari huruf  ق و ل  

yang terdapat dalam al-Qur‟an kurang lebih sebanyak 1.700 ayat yang 

                                                 
24
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terdapat di dalam 85 Surat.
25

 Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas 

tentang bentuknya, maka dapat diklasifikasi sebagai berikut:  

1. Kata  قَق لَق  dalam al-Qur‟an terdapat sebanyak 529 ayat dan terbagi di 

51 surat, diantara salah satu bunyi ayatnya yaitu:  

   
 

   
 
  
 
  

   
 

 
  

 
   

  
   

     
 

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para 

Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan 

seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di 

bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa 

bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku 

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS.al-

Ba>qa>rah/2: 30) 

 

Ayat di atas menjelaskan tentang terjadi komunikasi antara 

Allah dengan Malaikat, dalam hal ini Allah menyampaikan 
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keputusaanya kepada para malaikat tentang keinginannya untuk 

menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi.
26

 Dalam ayat 

selanjutnya, yaitu ayat 31-33, juga terjadi komunikasi antara tiga 

pihak, yaitu Allah, Malaikat, dan Adam (manusia). Dalam ayat 31-

33 tersebut Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda 

seluruhnya. Setelah Adam mengetahui nama benda-benda tersebut, 

kemudian Allah menyuruhnya untuk menyebutkan di hadapan para 

malaikat, supaya para malaikat tidak ragu akan penciptaan manusia 

(Adam) sebagai khalifah dibumi,
27

 sehingga para malaikat supaya 

mau bersujud kepada manusia (adam) dan malaikat tidak ragu lagi 

kepada manusia yang diserahi oleh Allah untuk menjaga dan 

menjadi khalifah di bumi. 

2. Kata  قَق اَق dalam al-Qur‟an terdapat sebanyak 3 ayat dan terletak di 3 

surat, diantara salah satu bunyi ayatnya yaitu: 

  
 

  
   

 
  

 
    

“Keduanya berkata: "Ya Tuhan Kami, Kami telah 

Menganiaya diri Kami sendiri, dan jika Engkau tidak 

mengampuni Kami dan memberi rahmat kepada Kami, 

                                                 
26
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niscaya pastilah Kami Termasuk orang-orang yang 

merugi. (QS.al-A’ra>f/7:23) 

 

Ayat di atas menjelaskan tentang perkataan, doa, dan 

munajat (seruan) Nabi Adam dan Hawa kepada Allah, keduannya 

menyatakaan mengaku salah. Mereka berdua telah sadar bahwa 

mereka telah melanggar larangan yang diberikan Allah. Meraka 

melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah yaitu memakan 

buah khuldi. Maka dari itu keduanya meminta ampunan dan 

meminta rahmat kepada Allah supaya mereka berdua termasuk 

bukan orang-orang yang rugi.
28

 Ayat di atas adalah proses 

terjadinya komunikasi Nabi Adam dan Hawa dengan Allah, yaitu 

dengan cara berdoa atau bermunajat. 

3. Kata  قَق اَق ْت dalam al-Qur‟an terdapat sebanyak 43 ayat dan terbagi di 

15 surat, diantara bunyi ayat-ayatnya yaitu: 

   
   

      
“Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari 

padamu kepada Tuhan yang Maha pemurah, jika kamu 

seorang yang bertakwa".(QS.Maryam/19:18) 
 

 “Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku 

seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang 

manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) 

seorang pezina!". (QS.Maryam/19: 20) 

 

Dua ayat di atas menjelaskan bahwasanya terjadi 

percakapan antara malaikat jibril dan maryam. Malaikat jibril 

                                                 
28
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diutus oleh Allah untuk menemui maryam dan memberinya 

seorang anak laki-laki kepada maryam, ketika menemui maryam, 

malaikat jibril berubah menjadi sosok laki-laki yang gagah dan 

ganteng, sehingga maryam sempat ketakutan dan menyuruh laki-

laki pergi. Dalam pertemuannya tersebut malaikat jibril diutus 

Allah untuk memberikan seorang anak laki-laki kepada maryam, 

akan tetapi maryam tidak percaya kalau dia bisa hamil, karena 

maryam merasa tidak ada seorang laki-laki yang menyentuh dia.
29

 

Maka dari itu maryam tidak percaya kalau dia bisa hamil. Ketik itu 

jibril berbicara kepada maryam, “Allah Maha Agung apapun yang 

Allah kehendaki pasti akan terjadi”, maka terjadilah percakapan 

antara keduanya, seperti yang tercantum dalam sebagian ayat di 

atas. 

4. Kata  قَق اَقتَق dalam al-Qur‟an terdapat 2 ayat dan terbagi di 2 surat, 

diantara salah satu bunyi ayatnya yaitu: 

  
  
  
  

 
  

  
 

   
   

                                                 
29
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“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan 

ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang 

meminumkan (ternaknya), dan ia men- jumpai di 

belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang 

sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: 

"Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" 

kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat 

meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-

pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang 

bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut 

umurnya".(QS.al-Qas{as{/28:23) 

 

Ayat di atas menjelaskan komunikasi antara Nabi Musa 

dengan dua orang perempuan pengembala yang sedang memberi 

minum kambingnya, akan tetapi kambing keduanya hanya minum 

sisa-sisa air dari pengembala lainnya. Mereka kedua takut 

mendekat ketika ada para pengembala lainnya, karena mereka 

berdua seorang perempuan dan pengembala lainnya semua laki-laki 

dan kedua perempuan tersebut takut disuruh dan dianiaya oleh para 

pengembala laki-laki.
30

 Maka ketika itu Nabi Musa mengetahui hal 

itu, maka Nabi Musa mendekatinya dan berbicara kepada para 

pengembala laki-laki dan menyuruh mereka pergi, setelah itu Nabi 

Musa menyuruh kedua perempuan untuk memberi minum 

kambing-kambingnya, dalam ayat tersebut di atas  terjadi proses  

                                                 
30

 Hamka, Tafsir Al-Azhar, jld. 7, 5317-5318. 



27 

 

 

komunikasi antara Nabi Musa dan kedua perempuan, dan para 

pengembala kambing laki-laki. 

5. Kata قَق اُوا dalam al-Qur‟an terdapat sebanyak 333 ayat dan terbagi di 

59 surat, diantara bunyi ayat yaitu: 

  
  

  
  

   
  

  
  
 

 
 

 
 

  
  

     
 “Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-

tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: 

"Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" mereka 

menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan 

Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, 

(yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan Kami hanya tunduk 

patuh kepada-Nya".(QS.al-Baqa>ra>h/2:133). 

 

Ayat tersebut menjelaskan tentang wasiat Ya‟qub kepada 

anak-anaknya. Ya‟qub menanyakan tentang apa yang mereka 

sembah ketika Ya‟qub sudah mati nanti, lalu anaknya menjawab: 

kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu.
31
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Dalam ayat tersebut terdapat dua kata yang berakar kata dari ق و ل 

yaitu kata ق ل dan  Kata yang pertama menunjukkan mufrad ق اوا 

(satu orang berkata), sedangkan kata yang kedua menunjukkan 

jama‟ (banyak). Dalam ayat tersebut dijelaskan bagaimana 

terjadinya proses komunikasi antara Nabi Ya‟qub dan anak-

anaknya yang mana Ya‟qub menanyakan kepada anak-anaknya apa 

yang akan di sembah anak-anaknya kitika Ya‟qub meninggal dunia 

nanti. 

6. Kata  قُ  َق dalam al-Qur'an terdapat sebanyak 6 ayat dan terbagi di 5 

surat, diantara bunyi ayatnya yaitu: 

  
   

     
“Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun 

kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha 

Pengampun”(QS.Nu>h/71:10). 

 

Ayat di atas menjelasakan tentang komunikasi antara Nabi 

Nuh dengan kaumnya. Dalam ayat di atas Nabi Nuh menyuruh 

kaumnya untuk memohon ampun kepada Tuhan, sebab apabila kita 

memohon ampun kepada Tuhan dan Tuhan telah memberi 

ampunan kepada kita, maka segala pekerjaan yang kita kerjakan 

menjadi mudah, dada sendiri pun jadi lapang dan perjalanan hidup 

menjadi terang-benderang, karena ampunan Tuhan adalah cahaya 

Kehidupan.
32
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7. Kata  ق لَق dalam al-Qur‟an hanya ada 2 ayat dan terdapat di 1 surat, 

bunyi ayatnya yaitu: 

  
 

 
 

  
  

  
 
 
  
   

 
 

 
 

   
   
   

  
    

“Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar 

cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu 

dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan 

diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah 

pisau (untuk memotong jamuan), kemudian Dia berkata 

(kepada Yusuf): "Keluarlah (nampakkanlah dirimu) 

kepada mereka". Maka tatkala wanita-wanita itu 

melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa) 

nya, dan mereka melukai (jari) tangannya dan berkata: 

"Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. 

Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah Malaikat yang 

mulia." (QS.Yusuf/12: 31) 

 

Ayat di atas menjelaskan tentang para istri pejabat dan para 

wanita-wanita yang kagum kepada keelokan dan kegantengan 
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Yusuf, mereka berbicara dengan satu sama lainnya untuk memuji 

keelokan dan kegantengan Yusuf, sampai mereka tidak sadar 

bahwa pisau yang mereka pegang telah melukai jarinya. Dalam 

ayat tersebut kata قلن berbentuk jamak yang berarti berkata orang 

(pr) banyak. Yang dalam ayat tersebut di sebutkan bahwa para 

perempuan (banyak) tersebut sedangan bercakap-cakap satu sama 

lain dengan membicarakan tentang keelokan dan keganteng Yusuf. 

Ayat diatas terdapat proses komunikasi, yaitu para wanita-wanita 

yang berbicara dan ngobrol satu sama lainnya yang membicarakan 

tentang kegantengan Nabi Yusuf. 

8. Kata  ق ن dalam al-Qur‟an terdapat sebanyak 27 ayat dan terbagi di 

12 surat, diantara salah satu bunyi ayatnya yaitu: 

 
  
  

 
 

 
  

   
  

 
    

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), 

lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan 

kepada Para Malaikat: "Bersujudlah kamu kepada 

Adam", Maka merekapun bersujud kecuali iblis. Dia 

tidak Termasuk mereka yang bersujud”.(QS.al-

A’ra>f/7:11) 
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Ayat di atas menjelaskan tentang terjadi proses komunikasi 

antara Allah, Malaikat, dan Iblis, dalam ayat tersebut Allah 

menyuruh Malaikat dan Iblis untuk sujud kepada manuisa (Adam), 

para Malaikat sujud karena mereka taat-setia kepada Allah, 

sedangkan para Iblis tidak mau sujud, karena mereka merasa lebih 

kuat manusia (Adam), mereka merasa lebih kuat karena mereka 

diciaptakan dari api sedangkan manusia diciptakan dari tanah liat.
33

 

9. Kata أَققل dalam al-Qur‟an terdapat sebanyak 6 ayat dan terbagi di 5 

surat, diantara salah satu bunyi ayatnya yaitu: 

 
   

  
  

 
 

 
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
     

“Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan 

buah itu) dengan tipu daya. tatkala keduanya telah 

merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya 
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aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya 

dengan daun-daun surga. kemudian Tuhan mereka 

menyeru mereka: "Bukankah aku telah melarang kamu 

berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan 

kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 

yang nyata bagi kamu berdua?"”.(QS.al-A’ra>f/7:22) 

 

Ayat tersebut menjelaskan tentang komunikasi antara Allah 

dengan Adam dan Hawa. Allah dalam ayat tersebut mengecam 

perbuatan kedua hambanya itu, karena mereka telah mendekati 

pohon dan memakan buah yang dilarang untuk di makan dan Allah 

berkata kepada keduanya, sesungguhnya setan adalah musuh yang 

nyata bagi hamba-Ku.
34

 

10. Kata أقول dalam al-Qur‟an terdapat sebanyak 9 ayat dan terbagi di 6 

surat, diantara salah satu bunyi ayatnya yaitu:  

    
  
   

  
   
   

   
   

   
 

  
  
    

“Katakanlah: aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa 

perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) 

aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku 
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mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. 

aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan 

kepadaku. Katakanlah: "Apakah sama orang yang buta 

dengan yang melihat?" Maka Apakah kamu tidak 

memikirkan(nya)?"”. (QS.al-An’a>m/6: 50). 

 

Ayat di atas, menjelaskan tentang Allah memerintahkan 

Nabi saw untuk menjawab sebagian ucapan dan dugaan keliru 

orang-orang yang durhaka (kaum musyrik). Mereka tidak percaya 

tentang kerasulan Nabi Muhammad sebelum Nabi mendatangkan 

bukti sesuai usul mereka. Akan tetapi Nabi mengatakan bahwa 

beliau tidak mengetahui yang ghaib, karena beliau juga manusia 

biasa seperti kaum musyrik, beliau juga bukan malaikat yang tidak 

makan dan tidak minum. Nabi berkata: yang membedakan aku 

dengan kamu (kaum musyrik) hanyalah aku dibimbing Allah 

dengan wahyu-wahyu-Nya.
35

 Dalam ayat dan keterangan tersebut 

terjadi proses komunikasi antara Nabi Muhammad dengan kamu 

kafir (musyrik), dalam hal tersebut Nabi ingin mengajak kamu 

musyrik untuk menuju jalan kebenaran dan yang di ridhai Allah. 

11. Kata تقل dalam al-Qur‟an hanya terdapat 1 ayat dan 1 surat, yang 

bunyi ayatnya yaitu: 
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“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu 

jangan menyembah selain Dia 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”. (QS.al-

Isra>‟/17:23) 

 

Allah dalam ayat di atas memerintahkan kepada seluruh 

manusia agar mereka memperhatikan beberapa faktor yang terkait 

dengan keimanan, faktor-faktor itu ialah:  

Pertama, agar manusia tidak menyembah Tuhan selain 

Allah, dalam arti mempercayai adanya kekuatan lain yang dapat 

mempengaruhi jiwa dan raga selain yang datang dari Allah. 

Kedua, agar manusia berbuat baik kepada ibu bapak 

mereka, penyebutan perintah ini sesudah perintah beribadah kepada 

Allah mempunyai maksud agar manusia memahami betapa 

pentingnya berbuat baik kepada ibu bapak, karena betapa beratnya 

penderitaan yang telah mereka rasakan saat, baik saat melahirkan, 

mengasuh, dan mendidik anak-anaknya. Dalam ayat tersebut 

diperintahkan jangan sekali-sekali seorang anak mengucapkan kata 



35 

 

 

kasar dan kotor meskipun hanya berupa kata “ah” kepada ibu 

bapak. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan, hendaknya seorang 

anak mengucapkan kata-kata yang mulia kepada ibu bapak mereka. 

Kata-kata yang mulia ialah kata-kata yang baik dan diucapkan 

dengan penuh rasa hormat, yang menggambarkan adab sopan 

santun dan penghargaan penuh terhadap ibu bapak. Oleh karena itu, 

jika seorang anak berbeda pendapat dengan orang tua, hendaknya 

ia tetap menunjukkan sikap yang sopan dan penuh rasa hormat.
36

 

Ayat di atas terjadi proses komunikasi, bagaimana seorang anak 

harus berkata baik, lemah-lembut dan sopan kepada kedua orang 

tuanya, karena hal tersebut adalah salah satu faktor dari keimanan 

seseorang.  

12. Kata تقول dalam al-Qur‟an terdapat sebanyak 12 ayat dan terbagi di 

9 surat, salah satu diantara bunyi ayatnya yaitu:  
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“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang 

yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan 

kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: 

"Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada 

Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam 

hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu 

takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih 

berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah 

mengakhiri keperluan terhadap Istrinya 

(menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia, 

supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk 

(mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, 

apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan 

keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan 

Allah itu pasti terjadi”.(QS.al-Ahza>b/33:37) 

 

Dalam ayat di atas menjelaskan tentang komunikasi Allah 

dengan Nabi Muhammad, bahwasanya Allah menyuruh Nabi untuk 

menikahi Zainab binti Jahashy yaitu bekas istri anak angkat Nabi 

Zaid bin Haritsah. Nabi pernah malu melakukan hal ini, akan tetapi 

ini adalah ketetapan atau takdir Allah. Apapun yang telah 

ditetapkan oleh Allah pastilah akan terjadi dan Nabi tidak boleh 
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keberatan dan malu apa yang telah ditetapkan dan dihalalkan oleh 

Allah.
37

 

13. Kata تقوال dalam al-Qur'an hanya terdapat 1 ayat di surat Al-

Kahfi >:23, yang bunyi ayatnya yaitu: 

   
    
    

“Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang 

sesuatu: "Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini 

besok pagi”. (QS.al-Kahfi/18:23). 

  

Ayat di atas pesan Allah kepada Nabi Muhmmad saw dan 

para umat beliau, bahwa jangan mengatakan tentang sesuatu yang 

belum pasti dikerjakan besok (waktu yang akan datang) kecuali 

dengan mengaitkan kehendak dan izin Allah atau kecuali dengan 

mengucapkan “Insya‟ Allah”jika dikhendaki Allah. Ayat ini 

mengajarkan manusia untuk menyadari bahwa manusia tidak 

memiliki kemampuan yang bebas dan terlepas sama sekali dari 

pihak lain. manusia tidak memiliki kemampuan kecuali 

kemampuan yang dianugerahkan Allah kepadanya, dan  karena itu 

jika manusia hendak melakukan sesuatu maka manusia harus 

melakukannya disertai dengan penyerahan diri kepada Allah swt.
38

 

Ayat tersebut adalah proses komunikasi Allah dengan hambanya, 

agar mereka tidak mengatakan sesuatu yang belum mereka ketahui 

sebelumnya. 
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14. Kata تقواو dalam al-Qur‟an terdapat sebanyak 16 ayat dan terbagi di 

8 surat, diantara salah satu bunyi ayatnya yaitu: 

  
  

  
  

  
  

 
    

   
  

 
 

  
   

  
  

   
   

  
  

   
 
  
  

 
  

     
“(kami turunkan Al-Quran itu) agar kamu (tidak) 

mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan 

kepada dua golongan saja sebelum Kami, dan 

Sesungguhnya Kami tidak memperhatikan apa yang 

mereka baca”.“Atau agar kamu (tidak) mengatakan: 

"Sesungguhnya Jikalau kitab ini diturunkan kepada 

Kami, tentulah Kami lebih mendapat petunjuk dari 
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mereka." Sesungguhnya telah datang kepada kamu 

keterangan yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan 

rahmat. Maka siapakah yang lebih zalim daripada 

orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling 

daripadanya? kelak Kami akan memberi Balasan 

kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat 

Kami dengan siksa yang buruk, disebabkan mereka 

selalu berpaling”. (QS.al-An‟am/6:156-157). 
 

Ayat di atas berkenaan turunnya kitab al-Qur‟an sebagai 

petunjuk orang-orang arab supaya mereka mengesakan Allah dan 

cara taat kepada-Nya. Akan tetapi, mereka tetap saja musyrik 

terhadap Allah, membuat aturan hukum berdasarkan pikiran 

mereka sendiri sambil mengklaim bahwa itu adalah syariat Allah.
39

 

Padahal Allah sudah melarang untuk membuat aturan hukum 

sendiri, karena aturan hukum sendiri itu bisa saja di ambil 

berdasarkan hawa nafsu mereka.   

15. Kata تقواون dalam al-Qur‟an terdapat sebanyak 11 ayat dan terbagi 

di 9, diantara salah satu bunyi ayatnya, yaitu:  
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“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang 

membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata: 

"Telah diwahyukan kepada saya", Padahal tidak ada 

diwahyukan sesuatupun kepadanya, dan orang yang 

berkata: "Saya akan menurunkan seperti apa yang 

diturunkan Allah." Alangkah dahsyatnya Sekiranya 

kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada 

dalam tekanan sakratul maut, sedang Para Malaikat 

memukul dengan tangannya, (sambil berkata): 

"Keluarkanlah nyawamu" di hari ini kamu dibalas 

dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu 

selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang 

tidak benar dan (karena) kamu selalu menyombongkan 

diri terhadap ayat-ayatNya”.(QS.al-An’a >m/6:93) 

 

Ayat di atas berkenaan tentang acaman Allah kepada kaum 

musyrik yang telah berbuat dzalim, mereka telah mengaku-ngaku 

bisa membuat al-Qur‟an seperti yang diturunkan Allah kepada Nabi 

Muhammad. Selain berkanaan tentang kedzaliman kaum musyrik, 
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ayat ini juga berkenaan tentang ketika kaum musyrik meninggal 

mereka akan di timpa adzab kehinaan sebagi balas atas kedzaliman 

mereka.
40

 Dalam ayat tersebut terjadi proses komunikasi Allah 

dengan kuamnya yang dzalim dan musyrik.   

16. Kata  َُققُول  dalam al-Qur‟an terdapat sebanyak 11 ayat dan terbagi di 

11 surat, diantara salah satu bunyi ayatnya yaitu: 

  

 

 

  

   

  

  

  

  

     

“Maka pada hari ini sebahagian kamu tidak berkuasa 

(untuk memberikan) kemanfaatan dan tidak pula 

kemudharatan kepada sebahagian yang lain. dan Kami 

katakan kepada orang-orang yang zalim: "Rasakanlah 

olehmu azab neraka yang dahulunya kamu dustakan 

itu”.(QS. saba/34:42) 

 
 

Ayat di atas menjelaskan tentang para kaum musyrik yang 

menyembah berhala, padahal dengan menyembah berhala, mereka 

tidak bisa mengambil manfaatnya dan padala para berhala tersebut 

tidak bisa membantu kaum musyrik ketika hari kiamat. Karena 

semua urusan pada hari kiamat adalah urusan Allah.
41

 Ayat di atas 

berkenaan tentang proses komunikasi Allah dengan para kaum-Nya 
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yang musyrik, bahwasanya Allah akan menimpakan adzab kepada 

mereka, karena sewaktu di dunia mereka mendustakan Allah dan 

mereka menyembah selain Allah. 

17. Kata  َققُواَقل  dalam al-Qur‟an hanya ada 1 ayat di dalam surat al-

Naml: 49, yang bunyi ayatnya yaitu: 

 
 

 
 

  
 

  
  
  

     
“Mereka berkata: "Bersumpahlah kamu dengan nama 

Allah, bahwa kita sungguh-sungguh akan 

menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di 

malam hari, kemudian kita katakan kepada warisnya 

(bahwa) kita tidak menyaksikan kematian keluarganya 

itu, dan Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang 

benar".(QS.al-Naml/27:49) 

 

Ayat di atas berkenaan tentang sembilan orang dari kaum 

saleh yang akan membinasakan atau membunuh Saleh as dan 

keluarganya pada malam hari secara tiba-tiba. Az-Zujaj 

mengatakan, mereka (Sembilan orang kuam Nabi Saleh) saling 

bersumpah untuk membinasakan Saleh dan keluarganya secara 

tiba-tiba pada malam hari. Kemudian mereka berkata bohong 

kepada para wali Saleh, bahwa mereka tidak melakukan 
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pembinasaan dan tidak pula melihatnya.
42

 Kata قوال  dalam ayat di 

atas berarti “kita katakan” berarti banyak, yang dalam ayat di atas 

terjadi proses komunikasi antara kaum Nabi Saleh dengan keluarga 

Nabi Saleh. 

18. Kata يقل dalam al-Qur‟an hanya ada 1 ayat yang terdapat di surat al-

Anbiya >‟: 29, yang bunyi ayatnya yaitu:  

   
  
  

  
  

   
     

“Dan Barangsiapa di antara mereka, mengatakan: 

"Sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada 

Allah", Maka orang itu Kami beri Balasan dengan 

Jahannam, demikian Kami memberikan pembalasan 

kepada orang-orang zalim”.(QS.al-Anbiya >‟/21:29). 

 

Pada ayat ini Allah menjelaskan ketentuan Allah yang 

berlaku terhadapa para malaikat dan siapa saja di antara makhluk-

Nya yang mengaku diriya sebagai tuhan selain Allah. 

Ketentuannya ialah bahwa siapa saja di antara mereka berkata 

“Aku adalah tuhan selain Allah”, maka mereka akan di balas 

dengan siksaan api neraka jahannam, karena pengakuan semacam 

itu adalah kemusyrikan yang sangat besar, karena selain 

mempersekutukan Allah, juga menyamakan derajat dirinya dengan 
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Allah.
43

 Ayat tersebut terjadi proses komunikasi antara Allah 

dengan seluruh makhluk ciptaannya. 

19. Kata  ُيقول dalam al-Qur‟an terdapat sebanyak 68 ayat dan terbagi di 

36 surat, diantara salah satu bunyi ayatnya yaitu: 

 
 

  
  

  
  

 
 
  

     
“Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu 

(hai orang kafir) siksa yang dekat, pada hari manusia 

melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua 

tangannya; dan orang kafir berkata:"Alangkah baiknya 

Sekiranya dahulu adalah tanah"”(QS. al-Naba‟/78: 40) 

 

Ayat di atas memberi peringatan kepada orang-orang kafir 

bahwa sesungguhnya Allah telah memberi peringatan kepada 

mereka dengan siksaan yang dekat. Setiap orang harus mengerti 

bahwa apa saja yang akan dialaminya telah dekat waktu 

terjadinya.
44

 Siksaan yang dekat itu akan menimpa mereka pada 

hari saat mereka melihat apa yang telah dilakukannya dalam hidup 

di dunia. Jika manusia beriman kepada Allah dan mengerjakan 

amalan-amalan saleh, pastilah manusia mendapatkan kemenangan 

                                                 
43

 Dep. Agama RI, al-Qur‟an dan Tafsirnya (Jakarta: Lembaga Percetakan Dep. Agama 

RI, 2009), jld., 17, 248 
44

 Dep. Agama RI, al-Qur‟an dan Tafsirnya,  jld., 10, 525. 



45 

 

 

(kebahagiaan). Jika manusia mendustakan Allah dan Rasul-Nya, 

maka pastilah manusia memperoleh kecelakaan dan adzab yang 

pedih.
45

 

Orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya yaitu 

orang kafir, mereka berkata tatkala melihat siksaan yang akan siap 

menimpa mereka, “alangkah baiknya Sekiranya dahulu adalah 

tanah”. Maksudnya adalah orang-orang kafir meminta agar mereka 

tidak dijadikan sebagai orang yang dibebani menjalankan agama, 

sehingga mereka tidak akan menerima azab yang pedih.
46

  

Ayat di atas sebagai peringatan terhadap orang kafir dengan 

siksaan yang amat pedih dan khayalan mereka pada hari kiamat itu 

jika sekiranya mereka adalah tanah. 

20. Kata  القواُلّن dalam  al-Qur‟an terdapat 15 ayat dan terbagi di 10 

surat, diantara salah satu bunyi ayatnya yaitu: 

  
  

 
 

  
 
   

  
    

“Dan Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada 

mereka: "Siapakah yang menjadikan langit dan bumi 

dan menundukkan matahari dan bulan?" tentu mereka 

akan menjawab: "Allah", Maka betapakah mereka 
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(dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar)”. (QS.al-

„Ankabu>t/29:61) 
 
 

Ayat di atas menjelaskan betapa kacau dan bertolak 

belakang kepercayaan mereka. Mereka percaya Allah adalah yang 

menciptakan langit dan bumi, pengatur matahari dan bulan, namun 

mereka menyembah selain Allah. Ayat diatas menyatakan: Dan 

sesungguhnya aku bersumpah pasti jika engkau bertanya wahai 

Muhammad atau siapa saja yang bertanya kepada mereka (kaum 

musyrikin). Siapakah yang menciptakan, menguasai dan mengatur 

ketujuh langit dan bumi serta menundukkan matahari dan bulan 

untuk kepentingan makhluk, tentu mereka (kaum musyrik) akan 

menjawab: “Allah yang maha kuasa” tanpa menyebut nama yang 

lain.
47

 Dalam ayat tersebut kata  القواُلّن berarti “mereka menjawab”, 

dalam hal ini ayat tersebut terjadi proses komunikasi antara Nabi 

Muhammad atau yang lainya dengan kaum musyrik yaitu Nabi 

bertanya kepada kuam musyrik. 

21. Kata يقواو dalam al-Qur‟an terdapat sebanyak 17 ayat dan terbagi di 

13 surat, diantara salah satu bunyi ayatnya yaitu: 
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“Sesungguhnya jawaban oran-orang mukmin, bila 

mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar 

Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah 

ucapan. "Kami mendengar, dan Kami patuh". dan 

mereka Itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. an-

Nu>r/24: 51) 
 

Ayat di atas berkenaan tentang ucapaan orang mukmin, 

apabila diseru untuk menerima hukum Allah dan Rasul-Nya 

tentang perkara yang mereka perselisihkan, mereka mengucapkan 

“kami mendengar dan mentaati”. Mereka berkata seperti itu, 

Karena menurut mereka sikap mendengar dan taat yang terambil 

dari kepercayaan mereka yang mutlak kepada hakikat bahwa 

hukum Allah dan Rasul merupakan hukum yang sejati, sedangkan 

hukum yang lain adalah hasil hawa nafsu.   

22. Kata يقواون dalam al-Qur‟an terdapat 92 ayat dan terbagi di 40 surat, 

diantara salah satu bunyi ayatnya yaitu: 
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“(yaitu) orang-orang yang berdoa: Ya Tuhan Kami, 

Sesungguhnya Kami telah beriman, Maka ampunilah 

segala dosa Kami dan peliharalah Kami dari siksa 

neraka,". (QS.ali „Imra>n/3: 16) 
 

Ayat di atas menggambarkan pintu masuk arena takwa, 

yaitu keimanan dan kesadaran akan kesalahan-kesalahan mereka. 

Itu sebabnya, yang pertama mereka lakukan adalah memohon 

kepada Allah yang membimbing mereka, sambil menyeru-Nya 

dengan seruan yang menunjukakan kedekatan, karena itu 

permohanan mereka tanpa disertai dengan ucapan ya atau wahai. 

Mereka berdoa: Tuhan pemelihara kami, kemudian mereka 

menegaskan dengan penegasan yang disertai dengan kesungguhan, 

sesungguhnya kami telah beriman, namun kami masih melakukan 

banyak dosa akibat kelemahan kami, akibat syahwat yang melekat 

pada diri kami, ditambah dengan rayuan nafsu dan setan, karena itu 

ampunilah dosa-dosa kami dan tutuplah aib kami, hindarkan segala 

kekurangan yang dapat menimpa kami, serta peliharalah kami dari 

siksa neraka.
48

 Dalam ayat tersebut terjadi komunikasi antara 

hamba Allah (orang-orang yang beriman) dengan Allah. Mereka 

berdoa kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya, seperti yang 

tercantum pada ayat dan penjelasan diatas. 
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23. Kata قُل dalam al-Qur'an terdapat 332 ayat dan terbagi di 57 surat, 

diantara salah satu bunyi ayatnya yaitu: 

  
 
 

 
  

   
  
 

  
   
  

  
  

 
  

  
    

“Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat 

Kami itu datang kepadamu, Maka Katakanlah: 

"Salaamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas 

Diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang 

siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran 

kejahilan kemudian ia bertaubat setelah 

mengerjakannya dan Mengadakan perbaikan, Maka 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”. (QS.Al-An’a>m/6: 54). 

 

Pada ayat di atas, Allah memerintahkan kepada Nabi 

Muhammad dan orang-orang beriman agar mengucapkan “salam” 

kepada orang-orang beriman yang mereka temui, atau apabila 

berpisah antara satu orang dengan yang lain. Ucapan salam itu 
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adakalanya “salamun „alaikum” adakalanya “assalamu‟alaikum” 

atau “assalamu‟alaikum warahmatullah wabarakatuh”  

Ucapan “salam” yang diperintahkan Allah dalam ayat 

diatas, mengandung pengertian bahwa Allah menyatakan kepada 

orang-orang yang telah masuk Islam, mereka telah selamat dan 

sejahtera dengan masuk Islam itu, karena dosa-dosa mereka telah 

diampuni, jiwa dan darah mereka telah dipelihara oleh kaum 

Muslimin, dan mereka telah mengikuti petunjuk yang membawa 

mereka kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Oleh 

karena itu, sesama orang muslim tidak boleh berkelahi, apalagi 

bermusuhan.
49

 

24. Kata قُوآل dalam al-Qur’an terdapat 3 ayat dan terbagi di 2 surat, 

diantara salah satu bunyi ayatnya yaitu: 

   
   

     
“Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan 

Katakanlah olehmu: "Sesungguhnya Kami adalah 

Rasul Tuhan semesta alam”. (QS.asy-Syu’ara>/26: 16). 

 

Kata قُوآل dalam al-Qur‟an hanya terdapat 3 ayat, yaitu yang 

terdapat dalam surat Ta>ha> dua ayat yaitu ayat 44 dan 47, dan surat 

asy-Syu’ara> ayat 19. Dalam 3 ayat yang terdapat kata قُوآل tersebut 

semuanya membahas tentang kisah Nabi musa dan Fir‟aun, dalam 

ayat-ayat tersebut Allah menyuruh dua orang hamba Allah yaitu 
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Nabi Musa dan Harun untuk datang kehadapan Fir‟aun dan 

berbicara kepadanya agar mau bertaubat dan agar supaya 

menyembah Allah.   

25. Kata قواو dalam al-Qur‟an terdapat 12 ayat dan terbagi di 8 surat, 

diantara salah satu bunyi ayatnya yaitu: 

 
 
  
 
 

 
 

  
 

  
    

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi 

Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi 

orang-orang yang kafir siksaan yang pedih”. (QS. al-

Baqarah/2:104) 

 

Ayat di atas berkenaan tentang Allah menyuruh orang-

orang beriman untuk tidak berkata kepada Nabi Muhammad 

dengan kata “ra>’ina>”, akan tetapi berkatalah “unzhurna”, kenapa 

Allah menyuruh mengganti kata tersebut, karena orang-orang 

yahudi suka memutar lidah (memelintirkan perkataan) mereka di 

dalam mengucapkan suatu perkataan, yaitu kata “ra>’ina>”  

dirubahnya menjadi “ru’u>nah” yang berarti “kebodohan yang 
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sangat”.
50

 Maka Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk 

mengganti kata “ra>’ina>” dengan kata “unzhurna”, agar supaya 

orang-orang yahudi yang tolol itu tidak memelintirkan kata-kata 

tersebut sehingga mereka tidak mengejek Nabi. 

26. Kata ااقول dalam al-Qur‟an terdapat 52 ayat dan terbagi di 36 surat, 

diantara salah satu bunyi ayatnya yaitu: 

    
 

  
   

   
  

     
“Allah tidak menyukai Ucapan buruk, (yang 

diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang 

yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi 

Maha mengetahui”. (QS.al-Nisa >‟/4:148). 

 

Dalam ayat di atas menjelaskan, tentang Allah yang tidak 

menyukai hamba-Nya yang melontarkan kata-kata buruk kepada 

siapa pun. Kata buruk dapat menimbulkan permusuhan dan 

kebencian di antara anggota masyarakat dan jika berlarut-larut 

dapat menjurus kepada pengingkaran hak dan pertumpahan darah, 

dan dapar pula mempengaruhi orang yang mendengarkanya untuk 

meniru perbuatan itu.
51

 Oleh karena itu sebagai orang Islam dan 

bermasyarakat seharusnya mengucapkan perkataan baik dan sopan.  
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27. Kata قوا dalam al-Qur‟an terdapat 19 ayat dan terbagi di 9 surat, 

diantara salah satu bunyi ayatnya, yaitu: 

  
   
   

    
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu 

kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar”. 

(QS.Al-Ahza>b/33:70) 
 

Dalam ayat di atas, kata سديدا, terdiri dari huruf sin dan dal 

yang menurut para pakar bahasa, Ibn Faris, menunjukkan kepada 

makna “meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya”. Kata 

tersebut juga bisa berarti istiqamah/konsisten. Kata ini juga 

digunakan untuk menunjuk kepada sasaran, seorang 

menyampaikan sesuatu/ucapan yang benar dan mengenai tepat 

pada sasaranya. Kata tersebut mengndung makna meruntuhkan 

sesuatu kemudian memperbaikinya, maksudnya adalah ucapan 

yang meruntuhkan jika disampaikan  harus pula dalam saat yang 

sama memperbaikinya, dalam arti kritik yang disampaikan 

hendaknya merupakan kritik yang membangun atau informasi yang 

disampaikan haruslah informasi yang baik, benar dan mendidik. 

Sedangkan Thahir Ibn „Asyur menggaris bawahi kata  قول 

(ucapan) yang menurutnya merupakan satu pintu yang sangat luas 

baik yang berkaitan dengan kebaikan maupun keburukan. Menurut 

beliau “perkataan yang baik” yaitu mencakup sabda Nabi, 
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perkataan para Ulama. Mermbaca al-Qur‟an dan meriwayatkan 

Hadits termsuk dalam hal ini, demikian juga dengan tasbih, 

tahmid,adzan dan qamat.
52

 

Pada intinya komunikasi menurut al-Qur‟an adalah proses 

penyampaian pesan dari komunikator ke pendengar, seperti terjadinya 

komunikasi Allah yang menyampaikan pesan ke para Rasulnya, Rasul 

menyampaikan pesan kepada para kuamnya atau seperti ketika dakwah Nabi 

Musa kepada Fir'aun. Seluruh isi kandungan al-Qur‟an adalah termasuk 

komunikasi, karena isi dan kandungan al-Qur‟an adalah firman-firman atau 

perkataan Allah untuk para hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu al-Qur‟an 

adalah kitab komunikasi terbesar dan terpercaya dan tidak ada yang dapat 

menandinginya.  
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BAB III 

BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI DALAM AL-QUR’AN 

 

A. Bentuk-bentuk Komunikasi Dalam Al-Qur’an 

 

Manusia dalam kesehariannya melakukan aktifitas komunikasi dengan 

bermacam-macam bentuk. Berbagai bentuk komunikasi banyak kita jumpai di 

lingkungan sekitar, dan bahkan terkadang kita juga melakukan komunikasi 

tersebut. Terkadang komunikasi yang kita lakukan bersifat pribadi antar 

personal, sering juga kita melakukan komunikasi antar kelompok, antar kelas, 

antar institusi, ataupun komunikasi dengan Tuhan. 

Bentuk-bentuk komunikasi yang akan dibahas oleh penulis yaitu 

bentuk komunikasi yang terdapat dalam al-Qur‟an dan dipadukan dengan 

yang terdapat dalam ilmu komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi tersebut 

meliputi: komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi 

antarbudaya, komunikasi massa, dan komunikasi transendental, berikut 

pembahasannya secara lebih lanjut. 

 

1. Komunikasi Intrapersonal (Diri Sendiri) 

Komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi yang terjadi 

di dalam diri individu atau proses berkomunikasi dengan diri sendiri.
53

 

Komunikasi dalam diri bisa ditentukan oleh rangsangan dari dalam diri 
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sendiri, seperti kontradiksi dalam tubuh dan jiwa maupun dari luar yang 

memunculkan reaksi-reaksi berupa pertanyaan di dalam diri. Maka, 

terjadilah proses pengolahan, penyimpanan, dan pengeluaran kembali 

setelah melalui komunikasi dalam diri. Proses pengolahan informasi 

dalam diri sendiri meliputi tiga proses, yaitu: 

a. Sensasi  

Sensasi adalah proses menangkap stimuli (rangsangan) dari 

dalam maupun dari luar, dan merupakan tahap paling awal dalam 

proses penerimaan informasi. Sensasi berasal dari kata sense yang 

berarti “pengindraan”, yang menghubungkan makhluk hidup dengan 

dunia luar (alam dan lingkungannya).
54

 Sensasi disebut proses 

pertama karena sensasi adalah pengalaman elementer yang segera 

dan tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual, 

dan terutama sekali yang berhubungan dengan kegiatan alat indra.
55

 

b. Persepsi  

Presepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga 

memperoleh pengetahuan baru dengan menyimpulkan atau 

menafsirkan pesan
56

 atau pengalaman tentang objek, peristiwa, atau 

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan.
57
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c. Memori  

Pentingnya peranan memori dalam komunikasi intrapersonal 

bukan hanya menyangkut pada proses presepsi maupun berpikir. 

Memori adalah sistem yang sangat berstuktur, yang menyebabkan 

makhluk hidup sanggup merekam fakta tentang dunia dan 

menggunakan pengetahuan itu untuk mengarahkan atau mengontrol 

prilaku dan tindakanya,
58

 atau proses menyimpan dan memanggil 

kembali informasi yang pernah diperoleh.
59

  

Al-Qur‟an menyebutkan ada beberapa ayat yang berhubungan 

dengan komunikasi intrapersonal, di antaranya yaitu, dalam QS. al-

Mu‟minu >n/23: 17-20: 
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“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan di atas 

kamu tujuh buah jalan (tujuh buah langit); dan Kami 

tidaklah lengah terhadap ciptaan (kami)”. “Dan Kami 

turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu 

Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan 

Sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa 

menghilangkannya”. “Lalu dengan air itu, Kami 

tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan 

anggur; di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-

buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-

buahan itu kamu makan”, “dan pohon kayu keluar dari 

Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, 

dan pemakan makanan bagi orang-orang yang 

makan”. (QS. al-Mu‟minu >n/23: 17-20). 
 

Ayat di atas ditinjau dari perspektif komunikasi termasuk 

komunikasi intraprersonal berpikir. Berpikir yang melibatkan semua 

proses dalam komunikasi intrapersonal, yaitu, proses sensasi adalah 

proses menangkap stimuli (rangsangan) dari dalam maupun dari luar, 

proses presepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga 

memperoleh pengetahuan baru dengan menyimpulkan atau menafsirkan 

pesan, proses memori adalah proses menyimpan dan memanggil kembali 

informasi yang pernah diperoleh. Komunikasi intrapersonal berpikir 
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dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan, 

memecahkan persoalan, dan menghasilkan yang baru. 

Allah berfirman dalam QS. al-Mu‟minu>n/23: 17-20 di atas, Allah 

menyuruh umat manusia yang berakal untuk melihat dan berfikir tentang 

ciptaan-ciptaan Allah yang sungguh indah dan agung, pada ayat di atas 

Allah menciptakan tujuh langit yang sebagian bisa dilihat keindahanya 

oleh manusia, setelah menciptakan langit kemudian Allah menurunkan 

air hujan dengan kadar air yang diperlukan, Allah menurunkan air hujan 

untuk menjadikan bumi menjadi subur, sehingga bisa ditanami 

tumbuhan-tumbuhan, yang manfaatnya untuk menjadi sumber 

penghidupan manusia.
60

    

Al-Qur‟an juga menjelaskan dalam surat lain tentang kebesaran 

alam semesta yaitu yang terdapat dalam QS. al-H}ijr/15:19-20. Dalam 

ayat tersebut dijelaskan bumi yang terbentang luas, yang diatasnya 

tertancap gunung-gunung yang indah dan diatasnya tumbuh tumbuhan-

tumbuhan yang sesuai dengan ukuran. Dari tumbuhan tersebut dapat 

dihasilkan sumber penghidupan yang disediakan oleh Allah untuk 

manusia yang hidup dimuka bumi ini.
61

  

Penulis mengambil kesimpulan, dalam ayat-ayat di atas dianggap 

sebagai bentuk komunikasi intrapersonal (diri sendiri), karena meliputi 

tiga proses komunikasi intrapersonal, yaitu sensasi, presepsi, dan 
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memori. Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang manusia di suruh 

menangkap stimuli (rangsangan) tentang ciptaan-ciptaan Allah, agar 

manusia tidak menyembah selain Allah dan sebagai bukti bahwa ciptaan 

Allah itu sangat agung dan indah, tidak ada yang bisa menandingi-Nya. 

Selain tiga proses tersebut al-Qur‟an juga mengajak manusia untuk 

berpikir tentang segala hal, kecuali berpikir tentang Zat Allah, karana 

pengetahuan tentang Zat Allah tidak mungkin dicapai oleh akal manusia. 

Maka, manusia cukup memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah seperti 

yang dijelsakan pada ayat diatas.
62

    

 

2. Komunikasi Interpersonal (Antarpribadi) 

Komunikasi Interpersonal adalah proses penyampaian dan 

penerimaan pesan antara pengirim pesan dengan penerima baik secara 

langsung (komunikasi yang tidak menggunakan media) maupun tidak 

langsung (komunikasi yang menggunakan media).
63

 

Menurut sifatnya, komunikasi interpersonal dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu: komunikasi diadik dan komunikasi kelompok 

kecil. 

a. Komunikasi diadik adalah proses komunikasi yang 

berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka. 

Komunikasi diadik dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yakni 

percakapan, dialog, dan wawancara.  
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b. Komunikasi kelompok kecil adalah proses komunikasi yang 

berlangsung antara tiga orang atau lebih secara tatap muka, di 

mana anggota-anggotanya saling berinterkasi satu sama 

lainnya.
64

 

Komunikasi Interpersonal lebih efektif berangsung jika berjalan 

secara dialogis, yaitu antara dua orang saling menyampaikan dan 

memberi pesan secara timbal balik atau saling berbicara satu sama 

lainnya. Dengan komunikasi dialogis, berarti terjadi interaksi yang hidup 

karena masing-masing dapat berfungsi secara bersama, baik sebagai 

pendengar maupun pembicara atau sebagai komunikator maupun 

komunikan.
65

 

Komunikasi antar pribadi merupakan kegiatan yang sangat 

dominan dalam kehidupan sehari-sehari, bahkan sejak pertama 

dimulainya kehidupan  manusia di bumi, komunikasi antar pribadi telah 

menaruh andil terhadap terciptanya peradaban dunia. Hal ini dapat kita 

telusuri melalui penelaahan terhadap sejarah peradaban dunia sejak 

Adam dan Hawa berada di bumi ini sampai kepada zaman para nabi dan 

Rasul hingga zaman modern saat ini. 

Al Qur‟an juga mencatat sejarah para Nabi dan aulia Allah,  yang 

didalamnya memuat percakapan-percakapan antara Nabi dengan anak-

anaknya, Rasul dengan umatnya, kemudian kisah teladan Luqmanul 

Hakim dan cerita sejarah lainya yang mempunyai unsur komunikasi antar 
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pribadi, bahkan menjadi pedoman bagi umat manusia tentang etika 

berkomunikasi serta pesan-pesan yang terkandung dalam proses 

komunikasi tersebut. 

Ayat al-Qur‟an yang berhubungan dengan komunikasi 

interpersonal sangat banyak sekali, diantara salah satu ayatnya yaitu yang 

terdapat dalam surat QS. Luqman/31: 13-17:  
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“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada 

anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: 

"Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 

Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-

benar kezaliman yang besar". “Dan Kami perintahkan 

kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- 

bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam 

Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan 

menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku 

dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-
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Kulah kembalimu”. “Dan jika keduanya memaksamu 

untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak 

ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu 

mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di 

dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang 

kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah 

kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang 

telah kamu kerjakan”. “(Luqman berkata): "Hai 

anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) 

seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit 

atau di dalam bumi, niscaya Allah akan 

mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya 

Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui”. “Hai 

anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari 

perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap 

apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian 

itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”. 

(QS. Luqman/31:13-17) 

 

Ayat-ayat tersebut menceritakan proses percakapan antara 

seorang ayah dengan anaknya, dalam hal ini Lukman dengan anaknya. 

Lukman sebagai seorang ayah menasehati anaknya untuk jangan berbuat 

syirik, karena kemusyrikan itu adalah salah satu kezaliman yang besar.
66

 

Selain tidak menyuruh untuk berbuat syirik, Lukman juga menasehati 

anaknya untuk melaksanakan shalat dengan sempurna. Dalam 

menasehati anaknya lukman menggunakan perkataan yang lembut dan 

memanggil anaknya dengan panggilan “ya> bunaya” (wahai anakku 

sayang)
67

, dalam hal ini menggambarkan bagaimana seorang ayah yang 

sayang dan perhatian ke anaknya. Dalam ayat diatas termasuk 

komunikasi antarpribadi berjenis komunikasi diadik, karena proses 
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komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka 

dan prosesnya berupa percakapan antara seorang ayah dengan anaknya.  

Sedangkan komunikasi interpersonal yang berjenis komunikasi 

kelompok kecil yang terdapat dalam al-Qur‟an yaitu komunikasi antara 

Nabi Musa dan Harun dengan Fir‟aun, dalam hal ini Nabi Musa 

diperintah Allah untuk mengajak Fir‟aun untuk bertaubat dan 

menyembah Allah, karena Allah lah yang sudah menciptakanya, Nabi 

Musa juga sudah menunjukkan semua cipataan-ciptaan dan kebesaran 

Allah, akan tetapi Fir‟uan tetap pada pendirianya, Fir‟uan tetap enggan 

bertaubat dan tidak mau menyembah Allah dan mendustakan Allah (QS. 

Ta>ha>: 49-56).  

Kisah Nabi Musa dalam al-Qur‟an, melebihi kisah Nabi lainnya. 

Tak kurang dari 28 surat yang berisi tentang riwayat sejarah tentang Nabi 

Musa bersama kaumnya,
68

 yang di dalamnya banyak kisah-kisah Nabi 

Musa yang sedang berdialog dan berdakwah (berkomunikasi) dengan 

para kaumnya, untuk mengajak kaumnya kejalan kebenaran.    

 

 

 

3. Komunikasi Massa 
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Komunikasi massa adalah komunikasi antar manusia yang  

melalui media massa (media cetak dan elektronik).
69

 Bisa juga,  proses 

komunikasi yang berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber 

yang melembaga kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat 

yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, handphone, internet, surat 

kabar, dan film. Sifat pesannya terbuka dengan semua lapisan, baik dari 

segi usia, agama, suku, maupun dari segi kebutuhan, selain sifatnya 

terbuka, pesan komunikasi masa penyebaranya melalui media massa 

berlangsung sangat cepat, serempak dan luas.
70

 

Firman Allah yang berhubungan dengan komunikasi massa 

adalah sebagai berikut: 

    
    

“Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis” (al-

Qalam/68: 1). 

 

Kata qalam ada yang memahami dalam arti sempit yakni pena 

saja, ada juga yang memahaminya secara umum yakni alat tulis, alat tulis 

di sini juga termasuk komputer, hendphone, media massa, dan alat-alat 

tulis yang modern lainnya.
71

 Penulis memahami kata qalam dengan 

memahaminya secara umum, karena kata qalam adalah sebagai media 

komunikasi massa. Allah juga berfirman dalam Surat lainnya, yaitu: 
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“yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam”, 

“Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya”. (al-„Alaq/96: 4-5) 

 

Kata al-qalam dalam ayat tersebut berasal dari kata qalama yang 

berarti “memotong ujung sesuatu” dan qalam berarti “pena atau 

pensil”.
72

 Pena adalah  alat yang digunakan untuk menulis, karena pada 

mulanya alat tersebut dibuat dari sesuatu bahan yang dipotong dan 

diruncing ujungnya.  Kata qalam dalam ayat diatas bermakna pena, pena 

adalah sebagai alat menulis, pena digunakan orang-orang sebelum kita 

atau orang dahulu untuk menulis penemuan-penemuan mereka.
73

 Selain 

digunakan orang dahulu, pena juga digunakan sampai sekarang, yang 

kegunaannya tetap yaitu untuk menulis hasil karya manusia. Oleh karena 

itu kata qalam (pena) termasuk alat komunikasi massa, karena sebagai 

salah satu media untuk menyebarkan informasi kepada orang banyak. 

Kata qalam di era modern sekarang ini tidak hanya diartikan pena 

saja, akan tetapi juga diartikan sebagai seluruh media atau alat untuk 

menulis, yang media tersebut bisa saja berupa, yaitu komputer, 

handphone, Gadget, dan lain-lain, yang mana di zaman sekarang ini 

media untuk menulis sudah berkembang dengan pesat dan bermacam-

macam modelnya.  
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Selain qalam media dalam menyampaikan komunikasi yatiu 

malaikat jibril. Kenapa malaikat jibril dikatakan sebagai media 

komunikasi? Karena malaikat jibril dijadikan Allah sebagai salah satu 

media dalam menyamapai wahyu kepada Nabi Muhammad, selain 

menjadi media dalam menyampaikan wahyu jibril juga menampakkan 

wujud aslinya dihadapan Nabi Muhammad
74

, seperti dalam firman Allah 

berikut ini:  

   
   

  
   

  
   

 
   

   
  

  
  

  
  
   
 

  
     

“Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang 

diwahyukan (kepadanya)”. “Yang diajarkan 

kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat”. “Yang 

mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) 

Menampakkan diri dengan rupa yang asli”. “Sedang 

Dia berada di ufuk yang tinggi”. “Kemudian Dia 
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mendekat, lalu bertambah dekat lagi”. “Maka jadilah 

Dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur 

panah atau lebih dekat (lagi)”. “Lalu Dia 

menyampaikan kepada hambaNya (Muhammad) apa 

yang telah Allah wahyukan”. “Hatinya tidak 

mendustakan apa yang telah dilihatnya”. (QS. al-

Najm/53: 4-11) 

 

  

4. Komunikasi Antar Budaya 

Komunikasi antar budaya bisa terjadi dalam konteks komunikasi 

apapun, mulai dari komunikasi intrapersonal hingga komunikasi massa. 

Setiap kali komunikasi antar budaya terjadi, perbedaan kerangka rujukan 

pelaku komunikasi membuat komunikasi lebih rumit dan lebih sulit 

dilakukan, terutama karena peluku komunikasi mungkin belum 

menyadari semua aspek budaya pelaku komunikasi lainnya.
75

 

Komunikasi antara budaya bisa terjadi bila komunikator pesan 

adalah anggota suatu budaya dan komunikan atau penerima pesannya 

adalah anggota suatu budaya lainnya. Dalam keadaan demikian, pelaku 

komunikasi dihadapkan kepada masalah-masalah yang ada dalam suatu 

situasi di mana komunikator yang memiliki perbedaan budaya dengan 

komunikan, dalam hal menyampaikan pesannya harus menggunakan 

sandi atau simbol. Karena budaya dapat mempengaruhi orang yang 

berkomunikasi.
76

 Akan tetapi perbedaan budaya tersebut, sesungguhnya 
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tidak bisa dihindari karena secara kodrat manusia dilahirkan memang 

berbeda. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Huju>ra>t/49: 13:  

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

lagi Maha Mengenal.” (Q.S.al-Huju>ra>t/49:13). 

 

Justru perbedaan itu adalah kekayaan budaya yang harus 

dipandang sebagai sesuatu yang harus dikenal, dihormati, dan dilengkapi. 

Apabila hal ini diterapkan dalam perilaku komunikasi, apapun bentuk 

komunikasinya, tidak ada alasan komunikasi menjadi terhambat. Kecuali 

perbedaan budaya di pandang sebagai sebuah konflik dan saling 

beranggapan bahwa budayanya yang paling unggul. Maka itu, bisa jadi 

komunikasi diantara keduanya akan terhambat, bahkan hubungan 

diantara keduanya pun akan menjadi tegang dan komunikasi akan tidak 

berjalan lancar. Namun, melalui studi dan pemahaman atas ilmu 

komunikasi antar budaya, perbedaan dalam berkomunikasi dapat 

dikurangi bahkan dapat dihilangkan. 

Dengan demikian, bahwa komunikasi antar budaya adalah suatu 

bentuk komunikasi di mana sumber pesan (komunikator) dan penerima 

pesan (komunikan) berasal dari budaya yang berbeda (perbedaan 

karakteristik perilaku, norma, keyakinan, dan simbol-simbol) yang 

digunakan. Karakteristik tersebut bisa menjadi interaksi komunikasi yang 
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unik, yang harus memperhitungkan peranan dan fungsi budaya dalam 

komunikasi.
77

  

Ayat-ayat al-Qur‟an yang ada hubungannya dengan komunikasi 

antar budaya antara lain, yaitu: 

Sikapa orang yahudi kepada orang mukmin 
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“sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar 

mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran 

setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) 

dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka 

kebenaran. Maka ma'afkanlah dan biarkanlah mereka, 

sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. 

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. 

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan 

kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, 

tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. 

Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu 

kerjakan”. (al-Baqara>h/2: 109-110) 
 

Ayat di atas menjelaskan tentang sikap-sikap orang yahudi 

kepada orang muslim, orang yahudi selalu ingin berangan-angan agar 

dapat membelokkan atau mengajak orang muslim untuk menjadi kafir 

seperti mereka. Ayat ini juga mengandung peringatan kepada orang-

orang Islam agar mereka waspada terhadap tipu muslihat yang dilakukan 

oleh orang yahudi. Orang yahudi melakukan hal ini karena kedengkian 

mereka. Akan tetapi, Allah menyuruh orang-orang Islam dalam 

menghadapi orang yahudi dengan sikap sopan-santun serta memaafkan 

segala kesalahan mereka, Allah juga melarang orang muslim untuk 

mencela bahkan berbuat kekerasan dalam menghadapi mereka hingga 

tiba saatnya Allah memberikan perintah.
78

  

Ayat di atas termasuk komunikasi antar budaya karena terjadi 

komunikasi antara orang mukmin dengan orang yahudi, yang mana 

keduanya memiliki berbedaan budaya. 
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5. Komunikasi Transendental 

Kata tansendental berasal dari akar kata transenden yang berarti 

“utama” atau “di luar jangkauan atau kemampuan manusia”, dalam 

teologi berarti bahwa Tuhan berada di luar alam. Sedangkan 

transendental adalah berhubungan langsung dengan sifat (kekuasaan dan 

keberadaan) Tuhan, atau sesuatu yang bersifat di luar jangkauan (abstrak) 

dan sukar dipahami oleh manusia.
79

 

Istilah komuniakasi transendental merupakan istilah mutakhir 

yang belum banyak dikaji oleh para pakar komunikasi karena sifatnya 

yang abstrak dan transenden (di luar batas pengetahuan dan kesanggupan 

manusia), serta dalam pandangan ilmuwan barat, ilmu itu harus realitas, 

objektif, dan rasional. Tanpa memiliki kriteria tersebut, ilmu tersebut 

susah untuk diteliti dan dibuktikan kebenaranya. Namun, Nina Syam 

melakukan terobosan baru di luar kebiasaan ilmuwan barat. Dengan 

keberaniannya dalam mengembangkan komunikasi transendental 

merupakan fenomena yang menarik dan membanggakan.
80

 

Menurut Nina Syam, komunikasi transendental adalah 

komunikasi yang berlangsung di dalam diri dengan sesuatu  di luar diri 

yang keberadaannya disadari oleh individu. Dari definisi tersebut bisa 

dipahami bahwa komunikasi transendental itu berarti komunikasi di 

dalam diri dengan di luar diri, yang bersifat intrapersonal. Namun, siapa 
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yang dimaksud di luar diri itu? Apakah Allah, malaikat, jin, atau ketiga-

tiganya? Dalam pandangan Islam Allah, malaikat, dan jin, adalah gaib, 

semua orang Islam wajib mengimaninya, karena yang gaib itu ada. Allah 

itu Maha gaib sedangkan malaikat dan jin itu gaib. Dengan demikian, 

komunikasi transendental adalah komunikasi yang berlangsung antara 

manusia dangan sesuatu yang gaib, bisa Allah, malaikat, dan jin.
81

 

Dalam al-Qur‟an ayat-ayat dan amalan-amalan yang termasuk 

komunikasi transendental banyak sekali, diantaranya yaitu: 

a. Shalat  

Shalat sebagai ritual wajib yang dilakukan oleh setiap 

muslim yang sudah balig, shalat merupak bentuk komunikasi 

kita dengan Allah.
82

 Allah berfirman: 

 
 
 

 
 

 
 

    
“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan 

ruku'lah beserta orang-orang yang ruku"”. (al-
Baqara>h/2: 43). 

 

Allah memerintahkan kepada mausia agar selalu 

mendirikan shalat untuk membersihkan jiwa.
83

 Dalam 

                                                 
81

 Ibid., 126-127. 
82

 Ibid., 118 



75 

 

 

melakukan shalat hendaklah dilakukan secara khusyuk dan 

penuh konsentrasi, seolah-olah kita sedang melihat dan 

menghadap Allah secara fisik. Apabila sedang menghadap 

Allah (shalat), manusia tidak boleh memperhatikan di luar 

Allah. Oleh karena itu, bahwa ketika mulut kita menyebut 

Allahu Akbar, maka hati kita juga harus mengaku Allah Maha 

besar. Dan ketika mulut kita memuji dan mengagungkan Allah 

dan berdoa kepada Allah, dan merintih serta tenggelam dalam 

menyerahkan diri kepada Allah. 

b. Dzikir (mengingat Allah) 

Berdzikir harus dikerjakan dengan benar dan diresapi 

dengan hati yang tulus karena ritual ini juga merupakan bentuk 

komunikasi dengan Allah. Apabila dilakukan dengan benar 

dan diresapi dengan hati yang tulus, maka akan menghasilkan 

iman, ketenangan, serta kebahagiaan hati.
84

 Firman Allah 

dalam al-Qur‟an:  
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“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati 

mereka manjadi tenteram dengan mengingat 

Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-

lah hati menjadi tenteram”. (al-Ra>’d/13: 28). 
 

Ayat tersebut menjelaskan, bahwa sesungguhnya dengan 

mengingat Allah semata, hati orang-orang mu‟min akan 

menjadi tenang dan hilanglah kegelisahan karena takut kepada-

Nya. Karena Allah melimpahkan cahaya iman kepada orang-

orang mu‟min yang selalu melenyapkan kegelisahan dan 

kesedihannya dengan selalu mengingat Allah. Ayat di atas 

searti dengan firman di dalam ayat lain,
85

 “Kemudian menjadi 

tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah”. (al-

Zumar/39: 23).  

Berdzikir, boleh dalam keadaan apapun, mulai dari 

berdiri, duduk ataupun berbaring kita harus selalu berdzikir 

kepada Allah, sebagaimana firman Allah:  

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil 

berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan 

mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi 

(seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau 

menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, 

Maka peliharalah Kami dari siksa neraka”. (Q.S. Ali 

„Imran: 191). 
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Berdzikir yang benar harus dilakukan dengan sopan, hati yang 

ikhlas. Dihayati, dan diresapi.
86

  

c. Membaca al-Qur‟an 

Al-Qur‟an adalah kitabullah yang khusus diturunkan 

kepada manusia. Membaca al-Qur‟an adalah ibadah, 

memahaminya adalah obat, mengikutnya adalah petunjuk, dan 

menghayatinya akan menambah iman dan takwa. Dalam 

membaca al-Qur‟an, manusia  sesungguhnya sedang berdialog 

dengan Allah. Berdialog dengan Allah melalui huruf-huruf, 

dan pesan-pesan dalam al-Qur‟an. Oleh karena itu, dalam 

membaca al-Qur‟an tidak cukup hanya membaca pesan-

pesannya saja, tetapi diusahakan, minimal memahami arti 

perlafaz yang sedang dibaca. Apabila manusia bisa memahami 

arti yang dibaca, akan terasa asyik berkomunikasi dengan 

Allah, bahkan manusia bisa marasa dekat dengan Allah.
87

 

Selain manusia lebih dekat dengan Allah, al-Qur‟an juga 

sebagai obat dari penyakit hati, yaitu kesyirikan, kekafiran, 

dan kemunafikan. Allah berfirman: 
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“Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang 

menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang 

yang beriman dan Al Quran itu tidaklah 

menambah kepada orang-orang yang zalim 

selain kerugian”.(al-Isra>‟/17: 82) 
 

Ayat di atas menerangkan bahwa, Allah menurunkan al-

Qur‟an kepada Nabi Muhammad sebagai penawar atau obat 

penyakit hati, selain itu juga al-Qur‟an juga merupakan rahmat 

bagi kaum muslim. Al-Qur‟an telah membebaskan kaum 

muslim dari kebodohan, sehingga kaum muslim bisa 

menguasai dunia.
88

 

d. Berdo‟a 

Berdo‟a adalah merupakan bentuk komunikasi manusai 

dengan Allah agar memperoleh anugerah pemeliharaan dan 

pertolongan. Salah satu ayat yang terdapat konteks doa
89

 

adalah firman Allah: 
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“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya 

kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), 

bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan 

permohonan orang yang berdoa apabila ia 

memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka 

itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan 

hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar 

mereka selalu berada dalam kebenaran. (al-

Baqarah/2: 186). 
 

 Komunikasi dalam bentuk do‟a, hendaklah pesannya 

disampaikan dengan hati yang khusuyu‟ dan suara yang halus 

dan lembut. Perbanyaklah berdo‟a, adukan semua masalah 

yang kita hadapi kepada Allah, niscaya Allah menolong kita. 

Seperti dalam firman Allah, “Dan Tuhanmu berfirman: 

"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan 

bagimu…….. (Q.S. al-Mu‟min: 60). Berdo‟alah di tempat dan 

waktu yang dimakbulkan dengan hati yang khusuyu‟ penuh 

harapan, yakin, dan sabar, insya Allah berdo‟a akan menjadi 

sumber ketenangan dan kebahagiaan
90

.  

e. Tafakur 

Tafakur atau berpikir merupakan produk akal. Akal 

diberikan oleh Allah hanya kepada manusia saja. Dengan 

potensi akal manusia mampu memikirkan bumi dan alam ini 
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untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Dengan akal 

manusia bisa mengembangkan yang sudah diberikan Allah di 

bumi dan alam ini.
91

 Seperti firman Allah berikut ini: 

“Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu 

supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya 

dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat 

mencari karunia -Nya dan Mudah-mudahan 

kamu bersyukur”. “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”. “Katakanlah kepada 

orang-orang yang beriman hendaklah mereka 

memaafkan orang-orang yang tiada takut hari-

hari Allah karena Dia akan membalas sesuatu 

kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan”. 

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, 

Maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan 

Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, Maka 

itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian 

kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan”. (Q.S. 

al-Jatsiyah: 12-15). 

 

Ayat-ayat di atas seakan-akan mendorong umat manusia 

untuk berusaha dan berfikir semaksimal mungkin, di mana laut 

dan segala isinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

keperluan, demikian pula seluruh yang ada dalam alam 

semesta ini. Sebagai contoh beberapa hasil pemikiran dan 

pengembangan manusia yang telah memanfaatkan lautan dan 

bumi, misalnya dengan adanya lautan, manusia bisa membuat 

kapal, untuk mengangkut manusia dan barang-barang 
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kesebuah negeri ke negeri lainnya dan manusia juga bisa 

memanfaatkan hasil lautan sebagai sumber penghidupan. 

Selain lautan, seluruh hasil yang ada di bumi manusia bisa 

menggunakan dan memanfaatkannya sebagai sumber 

penghidupan. 

Ciptaan Allah yang ada diseluruh alam ini adalah di 

samping sebagai rahmat dan karuni-Nya kepada manusia juga 

mengandung tanda-tanda kekuasaan dan keagung-Nya, yang 

menunjukkan bahwa hanya Allahlah yang patut disembah dan 

manusia tidak boleh menyekutukan. 
92
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BAB IV 

ETIKA KOMUNIKASI DALAM AL-QUR’AN 

 

A. Etika Komunikasi Dalam Al-Qur’an 

 

Di zaman modern sekarang ini, di negara Indonesia sudah terdapat 

undang-undang  kebebasan pers, yaitu undang-undang kebebasan untuk 

berbicara. Namun di zaman sekarang ini, informasi atau berita yang tersebar 

dan yang diberikan di tengah masyarakat malahan cenderung informasi dan 

isu-isu yang menyesatkan, dan apalagi ditambah dengan perkembangan 

teknologi yang semakin maju dan terus berkembang, penyebaran informasi 

berjalan begitu cepat sehingga masyarakat mengetahui secara langsung 

informasi-informasi tersebut. Fonemena ini tidak hanya dialami oleh media 

sekuler saja, akan tetapi oleh kalangan orang Islam juga. 

Harus diakui bahwa komunikasi dan informasi adalah suatu yang 

tidak terlepas dari diri manusia, bahkan di saat manusia tidurpun manusia 

masih bekomunikasi. Allah berfirman “ bahwa komunikasi merupakan salah 

satu dari fitrah manusia” (al-Hujura>t/49:13).     

Komunikasi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam 

kehidupan. Kesuksesan dan kegagalan seseorang dalam hidupnya dapat 

terpengaruhi oleh efek komunikasinya terhadap orang lain, dengan 

komunikasi kepercayaan seseorang terhadap orang lain dapat tumbuh 

sehingga untuk mempengaruhi seseorangpun mudah dilakukan. 
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Untuk melakukan komunikasi yang baik dan dapat mempengaruhi 

orang lain, sebagai manusia khususnya orang Islam, orang Islam harus selalu 

menjaga apa yang keluar dari mulutnya. Karena lafadz atau kalimat yang 

keluar dari mulutnya akan dipertanggung jawabkan di akhirat. Dalam hal ini, 

al-Qur‟an sudah menjelaskan tentang bagaimana komunikasi yang baik 

menurut al-Qur‟an dan agama Islam, selain etika komunikasi yang baik, di 

sini penulis juga mencantumkan satu perkataan yang atau etika yang tidak 

dianjurkan. Dalam al-Qur‟an terdapat etika-etika dalam berkomunikasi yang 

baik dan yang buruk, di antara etika-etika tersebut yaitu: 

 

1. Qawla>n Ma’ru>fa> 

Istilah qawla>n ma’ru>fa> dalam al-Qur‟an terdapat 4 ayat yaitu:  

Pertama, dalam QS.al-Baqarah/2: 235: 

  

  

   

 

  

  

   

  

 

  

 

   

  

 …………..     
 

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita 

itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan 
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(keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah 

mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, 

dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin 

dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar 

mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. 

(al-Baqarah/2:235) 

 

Ayat tersebut berkenaan dengan seorang laki-laki yang ingin 

meminang seorang perempuan. Kata qowla>n ma’ru>fa> dalam ayat tersebut 

berarti nasihat yang baik berkenaan dengan masalah pergaulan suami istri 

dan kelapangan dada antara keduanya. Al-Maraghi dalam tafsirnya 

berpendapat, tidak diperbolehkan bagi kaum lelaki mengungkapkan 

masalah nikah secara rahasia dengan perempuan-perempuan yang masih 

dalam masa „iddah atau berjanji secara terang-terangan hendak menikahi 

mereka, dan berjanjilah dengan memakai perkataan baik dan sopan. Ayat 

tersebut memperbolehkan bagi kaum laki-laki untuk meminang seorang 

perempuan dengan melakukan sindiran dengan perkataan yang enak 

didengar dan tidak membuat mereka malu.
93

 

Kedua, dalam QS.an-Nisa>‟/4:5:  

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok 

kehidupan.berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil 

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang 

baik”. 

 

Pembicaraan dalam ayat ini ditunjukan kepada semua umat, dan 

larangan bagi seorang wali menyerahkan harta benda kepada seorang 
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anak yatim yang safih (dungu), karena bisa jadi harta tersebut disia-

siakan dan akan menjadi boros. Kewajiban seorang wali yang dijelaskan 

dalam ayat tersebut yaitu seorang wali wajib menasehati dengan kata-

kata yang baik dan mengajari hal-hal yang baik, yang bisa mengantarkan 

anak tersebut menjadi tidak safih (dungu) lagi.
94

 

Kata qowla>n ma’ru>fa> dalam ayat tersebut menurut Muhammad 

Nasib ar-Rifa‟i berarti “ucapkan kata-kata yang baik dan menyenangkan 

hati. Menurut Nasib ar-Rifa‟i, sebagai seorang wali dari anak yatim yang 

safih (dungu), seorang wali tersebut harus memberi nasihat kepada 

mereka dengan kata-kata yang baik dan lembut dengan sikap yang 

mendidik (edukatif) yang tidak menyinggung perasaannya, dengan cara 

ini diharapkan mereka akan berubah dan memiliki kepercayaan diri untuk 

menghadapi masa depan.  

Ketiga, dalam QS.an-Nisa‟/4:8:  

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak 

yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta 

itu, (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka 

Perkataan yang baik”. 

 

Ayat tersebut berkenaan tentang pembagian harta warisan kepada 

anak yatim, kerabat, dan orang miskin. Dan apabila di antara meraka 

yang datang ada yang tidak berhak mendapatkan harta warisan tersebut, 

hendaknya seorang yang membagi harta tersebut berkata kepada meraka 

dengan ucapan yang baik dan yang menghibur hati.
95

 

Keempat, dalam QS.al-Ah}za>b/33:32:  

                                                 
94
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“Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti 

wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah 

kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah 

orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah 

Perkataan yang baik”. 

 

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan Allah kepada 

Ummahatul Mu‟minin (istri-istri nabi) untuk berbicara atau melemah 

lembutkan suara dan perkataan yang bersifat godaan/rayuan ketika 

sedangan berbicara dengan seorang yang bukan muhrimnya.
96

Allah 

memerintahkan kepada meraka agar berbicara yang baik, tegas dan 

dengan cara wajar tidak dibuat-buat.
97

 

Kata ma’ru>fa> dalam ayat tersebut dipahami dalam arti “yang 

dikenal oleh kebiasaan masyarakat”. Perintah mengucapkan yang 

ma’ru>fa> (baik), mencakup cara pengucapan kata-kata yang diucapkan 

serta gaya pembicaraan. Dengan demikian, berbicara yang ma’ru>fa> 

menuntut orang agar berbicara dengan suara yang wajar, gerak-gerik 

yang sopan dan kalimat yang diucapkan baik, benar dan sesuai sasaran, 

tidak menyinggung perasaan orang yang mendengarkan.
98

 

Konteks berbicara yang ma’ru>fa> (baik) dalam masa sekarang ini 

sangatlah dibutuhkan. Hendaknya, sebagai umat Islam kita berdakwah 

dengan menggunakan kata-kata yang baik, sopan dan dengan suara yang 

wajar, sehingga yang mendengarkan tidak tersinggung dan mau 

memperhatikan kita, dan para pendengar bisa tersentuh hatinya. Pada 
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intinya konteks qowla>n ma’ru>fa> dalam komunikasi sehari-hari sangatlah 

penting, karena dengan berbicara atau berkomunikasi  yang baik 

seseorang yang sedang berbicara itu akan didengarkan dan direspon 

dengan baik juga oleh orang yang diajak bicara. Selain berbicara dengan 

baik atau benar dan sopan, kita sebagai pelaku komunikasi juga harus 

mengetahui kebiasaan atau tata cara komunikasi yang biasa di lakukan 

oleh suatu daerah, kalau kita sudah mengetahui kebiasaan komunikasi 

daerah tersebut, kita sebagai pelaku komunikasi akan gampang 

berkomunikasi dengan masyarakat daerah tersebut. 

     

2. Qawla>n Sadi>da> 

Istilah qawla>n sadi>da> dalam al-Qur’an terdapat 2 ayat yaitu yang 

terdapat dalam QS.Al-Nisa>’/4: 9 dan QS. Al-Ah{za>b/33: 70, yang bunyi 

ayatnya sebagai berikut: 

 

  

  

 

  

  

  

 

     

 
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak 

yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka.oleh sebab itu hendaklah mereka 
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bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan Perkataan yang benar”. (al-Nisa>‟/4:9) 

 

Ayat di atas ini, ditunjukan kepada orang yang sedang berada di 

sekeliling seorang yang sakit dan diduga akan segera meninggal dunia.
99

 

Ayat ini juga sebagai peringatan kepada orang-orang yang akan 

meninggal, agar mengatur wasiat atau harta benda yang akan 

ditinggalkannya.
100

Ada juga yang memahaminya sebagai ditujukan 

kepada orang yang menjadi wali anak-anak yatim, agar memperlakukan 

anak-anak yatim itu dengan lemah-lembut seperti orang tersebut 

perlakukan kepada anak-anaknya.
101

 

Muhammad Sayyid Tahthawi berpendapat bahwa ayat di atas 

ditujukan kepada semua pihak, siapapun, karena semua diperintahkan 

untuk berlaku adil, berkata yang benar dan tepat.
102

 

Allah juga berfirman dalam surat lain yaitu dalam QS. al-

Ah{za>b:70-71, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan manusia untuk 

senantias berada dalam ketakwaan disertai dengan mengucapkan 

perkataan yang benar (perkataan yang tepat).
103

 

Kata (سديدا) sadi>da> terdiri dari huruf si>n dan da>l yang menurut 

pakar bahasa Ibn Faris bermakna “meruntuhkan sesuatu kemudian 

memperbaikinya”. kata sadi>da> tidak hanya berarti “benar” menurut 
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terjemah di atas, tetapi juga harus berarti “tepat sasaran”.
104

Perintah 

untuk berkata benar dan tepat sasaran dalam ayat-ayat tersebut didahului 

oleh perintah bertaqwa, merupakan janji keberhasilan jika pendekatan ini 

dipergunakan. Contohnya, apabila seseorang itu mengkritik hendaknya 

merupakan kritikan yang membangun, atau apabila seseorang 

menyampaikan suatu informasi harus informasi yang benar dan 

mendidik.
105

 

Al-Qur‟an menyatakan bahwa berbicara yang benar dan 

menyampaikan pesan yang tepat adalah persyaratan untuk kebaikan dan 

kemaslahatan seluruh masyarakat, apabila manusia ingin memperbaiki 

suatu masyarakat, manusia harus menyebarkan pesan atau informasi yang 

benar dan tepat. Dengan kata lain, masyarakat menjadi rusak apabila isi 

pesan dan informasi tidak benar dan menyembunyikan kebenaran, karena 

takut menghadapi razim penguasa, seperti yang terjadi sekarang ini di 

negara kita Indonesia. Di negara yang kita tempati sekarang ini banyak 

terjadi informasi dan pesan yang di sampaikan kepada publik atau 

masyarakat yaitu pesan kobohongan. Seperti janji-janji para calon kepala 

daerah atau calon DPR, mereka menyebarkan pesan-pesan atau janji-janji 

bohong kepada masyarakat, supaya para masyarakat memilih mereka, 

akan tetapi pada kenyataanya setelah mereka terpilih menjadi kepala 

daerah atau DPR mereka telah lupa pesan-pesan atau janji-janji yang 

mereka sampaikan kepada masyarakat. Razim yang seperti ini 
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menegakkan sistemya di atas penipuan dan kebohongan publik, menurut 

al-Qur‟an penguasa tersebut tidak akan bertahan lama.  

Pada dasarnya dalam kehidupan bermasyarakat, kita dianjurkan 

untuk berkomunikasi atau berbicara yang benar dan efektif, akan tetapi 

tidak hanya berbicara yang benar saja, tetapi harus tepat sasaran dan 

mengetahui kebiasaan komunikasi daerah tersebut.   

 

3. Qawla>n Kari>ma> 

Istilah qawla>n kari>ma> dalam al-Qur‟an hanya terdapat 1 ayat, 

yaitu yang terdapat dalam QS. al-Isra>’/17: 23 yang bunyi ayatnya sebagai 

berikut: 

    

  

 



    

  

 

  

   

   

  

  

     

 
“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia 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 
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"ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan 

ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia”. 
 

Kandungan dalam ayat di atas berkenan tentang dua hal, pertama, 

manusia tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah. Kedua, manusia 

harus berbuat baik kepada kedua orang tua mereka.
106

 

Kata kari>ma> dalam ayat di atas biasa diterjemahkan “mulia”. Kata 

ini terdiri dari haruf ka>f, ra,>dan mi>m yang menurut pakar bahasa 

mengandung makna “yang mulia” atau “terbaik sesuai objeknya”. Bila 

kata kari>ma> di kaitkan dengan akhlak menghadapi orang lain, maka kata 

tersebut bermakna “pemaafa”. Bila dikaitkan dengan perkataan maka 

kata tersebut bermakna “perkataan yang mulia”.
107

 

Ayat di atas menuntut agar apa yang disampaikan atau dikatakan 

kepada kedua orang tua bukan saja yang benar dan tepat, bukan juga 

yang sesuai dengan adat kebiasaan yang baik dalam suatu masyarakat, 

tetapi harus perkataan yang terbaik dan termulia.
108

 Menurut al-Maraghi, 

ucapkanlah dengan ucapan yang baik kepada kedua orang tua dan 

perkataan yang manis, dibarengi rasa hormat dan menganggungkan, 

sesuai dengan kesopanan yang baik dan kepribadian yang luhur.
109

 Akan 

tetapi, kenyataannya banyak sekarang ini seorang anak yang berani 

berkata kasar dan membentak kepada orang tuanya, padahal dalam al-

Qur‟an sudah dijelaskan agar anak selalu berkata baik dan sopan kepada 
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orang tua, karena orang tua kitalah yang sudah bersusah payah mendidik 

kita dari mulai lahir sampai besar sekarang ini. Maka, apakah pantas kita 

sebagai anak berkata kasar kepada kedua orang tua kita, maka dari itu 

Allah berfirman dalam ayat di atas agar manusia khususnya anak agar 

menghormati orang tuanya dan berkata baik, lemah lembut dan sopan 

kepada orang tua kita. 

 

 

 

4. Qawla>n Layyina> 

Istilah qawla>n layyina> dalam al-Qur‟an hanya terdapat 1 ayat 

yaitu yang terdapat dalam QS. Ta>ha>/20: 44, yang bunyi ayatnya: 

    

   

     

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-

kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut". 
 

Ayat ini memaparkan kisah Nabi Musa dan Harun ketika mereka 

berdua diperintahkan oleh Allah untuk berdebat dengan Fir‟aun, yaitu 

Allah memerintahkan mereka berdua ketika berbicara dengan Fir‟aun 

dengan berbicara yang lemah-lembut dan menggunakan kata-kata yang 

menarik agar lebih dapat menyentuh hati dan jiwanya, dan lebih dapat 

menariknya untuk menerima pendapat mereka berdua. Sebab, dengan 
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perkataan yang lemah-lembut hati orang-orang yang durhaka akan 

menjadi halus dan kekuatan orang-orang yang sombong akan hancur.
110

 

Kata qawla>n layyina> menurut bahasa artinya “kata-kata yang 

lemah-lembut”, yaitu suatu pendekatan dakwah atau suatu cara bicara 

yang harus dilakukan dengan pendekatan kata-kata yang lemah-lembut, 

yaitu kata-kata yang dirasakan oleh obyek atau pendengar dari dakwah 

tersebut sebagai suatu sentuhan yang halus dan yang dapat menyentuh 

hati orang yang mendengarkan.
111

 Oleh karena itu hendaknya seorang 

da‟i dalam melakukan dakwah harus berkata dengan lemah lembut, 

supaya orang yang mendengarkannya bisa menerima dengan baik dan 

bisa menyentuh hati. Selain seorang da‟i, orang yang sedang bercakap-

cakap hendaknya juga berkata dengan lemah-lembut, agar yang diajak 

berbicara atau bercakap-cakap juga memberikan kesan baik dan 

merespon dengan baik apa yang kita bicarakan kepada orang yang 

mendengarkan.  

 

5. Qawla>n Maysu>ra> 

Istilah qawla>n maysu>ra> dalam al-Qur‟an hanya ada 1 yaitu 

terdapat dalam QS.al-Isra>’/17: 28, bunyi ayatnya sebagai berikut. 
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 “Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh 

rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka 

Katakanlah kepada mereka Ucapan yang pantas”. 

 

Ayat ini berkenaan tentang bagaimana sikap yang baik terhadap 

orang-orang yang sangat memerlukan pertolongan, sedangkan orang 

yang dimintai pertolongan itu tidak mempunyai kemampuan untuk 

menolong.
112

 

Sementara ada ulama berpendapat bahwa ayat ini turun ketika 

Nabi Saw dan para kaum Muslimin menghindar dari orang yang meminta 

bantuan, karena merasa malu tidak dapat memberinya. Allah SWT 

memberi tuntunan yang lebih baik melalui ayat di atas, yakni 

menghadapinya dengan manyampaikan kata-kata yang baik serta harapan 

memenuhi keinginan peminta dimasa datang.
113

 

Secara bahasa, kata maysu>ra> berasal dari kata yasara> yang artinya 

yang paling mudah atau gampang.
114

Ketika kata maysu>ra> digabungkan 

dengan kata qawla>n menjadi qawla>n maysu>ra> yang artinya berkata 

dengan mudah dan gampang. Berkata dengan mudah maksudnya adalah 

kata-kata yang digunakan mudah dicerna, dimengerti, dan dipahami oleh 

pendengar (komunikan). 
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Menurut al-Maragi dalam Tafsir al-Maragi, kata qoula>n maysu>ra> 

berarti kata-kata yang mudah lunak.
115

Sedangkan dalam Tafsir Jallalain, 

qawla>n maysu>ra> berarti kata-kata yang pantas yakni ucapan yang lemah 

lembut.
116

Sedangkan menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar, bahwa kata 

qawla>n maysu>ra> berarti kata-kata yang menyenangkan.
117

Dengan 

demikian, istilah qawla>n maysu>ra> merupakan tuntunan yang diajarkan 

dalam al-Qur‟an untuk melakukan komunikasi dengan menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti, lemah-lembut dan bisa menyenangkan 

perasaan orang yang mendegarkan sehingga mudah dipahami dan dicerna 

oleh pendengar (komunikan) 

6. Qawla>n Bali>ga> 

Istilah Qawla>n Bali>ga> dalam al-Qur‟an terdapat dalam QS.an-

Nisa>’/4: 63, yang bunyi ayatnya sebagai berikut: 

 
  

   
 

  
  

  
  

     
“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui 

apa yang di dalam hati mereka.karena itu berpalinglah 

kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan 
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Katakanlah kepada mereka Perkataan yang berbekas 

pada jiwa mereka”. 
 

Ayat di atas menginformasikan tentang kebusukan hati kaum 

munafik, bahwa mereka tidak akan pernah bertahkim kepada Nabi SAW 

meski mereka bersumpah atas nama Allah, kalau apa yang mereka 

lakukan semata-mata hanya menghendaki kebaikan. Akan tetapi, Allah 

mengetahui isi hati mereka, bahwa ucapan dan isi hati mereka berbeda. 

Maka, Allah memerintah Nabi SAW untuk jangan menghukum mereka 

secara fisik, akan tetapi cukup memberi nasehat dan pelajaran yang dapat 

menyentuh hati mereka, dengan menggunakan kata-kata yang baik dan 

membekas dalam diri mereka.
118

 

Ayat di atas juga membuktikan bahwa Nabi SAW mempunyai 

kemampuan untuk menyampaikan pembicaraan yang menyentuh hati dan 

bahwa beliau diserahi tugas untuk menyampaikan peringatan dan 

perkataan yang menyentuh hati. Ayat ini juga membuktikan bahwa Nabi 

SAW mempunyai hikmah dan dapat meletakkan pembicaraan pada 

tempatnya. Hal ini seperti ketika Allah menerangkan kepada Nabi Daud 

“Dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam 

menyelesaikan perselisihan” (Sha>d/38: 20).
119

 

Kata Bali>ga> terdiri dari huruf-huruf Ba>, La>m, dan Gain yang 

menurut para pakar bahasa berarti sampainya sesuatu ke sesuatu yang 
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lain.
120

Menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar, kata qoula>n bali>ga> berarti 

kata-kata yang membekas dalam hati, kata-kata yang diucapkan oleh 

orang yang mengucapkanya keluar dari lubuh hatinya juga. Qawla>n 

bali>ga> artinya kata-kata yang disampaikan kedalam lubuk hati, yaitu 

kata-katanya yang mengandung fashahat dan balagah.
121

 

Para pakar-pakar sastra, seperti yang dikutip Quraish Shihab, 

membuat kriteria-kriteria khusus yang memungkinkan suatu pesan 

dianggap Bali>ga>, anatra lain: 

a. Tertampungnya seluruh pesan dalam kalimat yang disampaikan. 

b. Kalimatnya tidak bertele-tele, juga tidak tidak terlalu pendek, 

sehingga pengertinya menjadi kabur. 

c. Pilihan kosa katanya tidak dirasakan asing bagi si pendengar, dan 

mudah diucapkan. 

d. Kesesuaian kandungan dan gaya bahasa dengan lawan bicara. 

e. Kesesuaian dengan tata bahasa.
122

 

Qawla>n bali>ga> artinya perkataan yang membekas dalam jiwa atau 

hati, yang dimaksdu dengan perkataan yang membekas dalam jiwa dan 

hati adalah apabila seorang komunikator menyampaikan pesan kepada 

komunikan (pendengar), pesan itu tidak hanya masuk ke dalam telinga 

saja akan tetapi pesan tersebut harus bisa masuk dan membekas ke dalam 

jiwa dan hati pendengar, supaya pesan tersebut bisa masuk dan 
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membekas dalam jiwa harus memenuhi kriteria yang disebutkan di atas 

tadi. 

 

7. Qawla>n ‘Adhi>ma > 

Istilah qawla>n ‘adhi>ma > dalam al-Qur‟an terdapat dalam QS. al-

Isra>‟/17: 40, yang bunyi ayatnya sebagai berikut: 

 
 

 
  

 
   

  
     

“Maka Apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak-

anak laki-laki sedang Dia sendiri mengambil anak-anak 

perempuan di antara Para malaikat? Sesungguhnya kamu 

benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar 

(dosanya)”. 

 

Ayat di atas menjelaskan tentang kaum musyrikin yang percaya 

bahwa malaikat itu adalah anak Tuhan dan mereka berjenis kelamin 

betina. Maka dalam ayat di atas Allah mengecam tentang pernyataan 

kaum musyrikin yang menganggap bahwa malaikat itu anak Tuhan dan 

mereka berjenis kelamin perempuan. 
123

  

Ada sebuah pertanyaan bentuk penelokan dan ejekan dalam ayat 

di atas, yakni Pertama, penolakan terhadap ucapan orang-orang musyrik 

bahwa para malaikat itu adalah anak-anak wanita Allah. Karena Allah 
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Maha Tinggi dan Maha Satu, maka tidak mungkin Allah mempunyai istri 

dan anak, dan tidak ada makhluk yang menyerupai-Nya. Kedua, ejekan 

terhadapa penisbatan tentang Allah yang mempunyai anak-anak wanita. 

Sedangkan, mereka sendiri menganggap bahwa anak wanita itu lebih 

rendah derajatnya dari laki-laki.
124

 Semua pernyataan dalam ayat di atas 

dimaksudkan untuk mengikuti jalan pikiran mereka agar tampak terjelas 

kerancuan dalam cara pikir mereka dan cara berpikir mereka tidak dapat 

diterima.   

Qawla>n ‘adhi>ma > dalam ayat di atas berarti kata-kata yang besar, 

yang di maksud besar adalah besar dosanya, karena mereka (kaum 

musyrik) mengada-adakan kedustaan terhadap Allah dan mengklaim 

malaikat adalah anak-anak wanita Allah. 

 

8. Qawla>n Tsaqi>la> 

Istilah qawla>n Tsaqi>la> dalam al-Qur‟an terdapat dalam surat al-

Muzzammil/73:5, yang bunyi ayatnya sebagai berikut: 

   
      

“Sesungguhnya Kami akan menurunkan kapadamu 

Perkataan yang berat”. (al-Muzzammil/73:5) 
 

Kata (قوا) qawla>n yakni berarti ucapan atau perkataan, yang 

dalam ayat di atas ucapan  yang diterima Nabi Muhammad yaitu berupa 

wahyu. Ucapan yang diterima Nabi Muhammad adalah lafadz-lafadz 
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yang bersumber langsung dari Allah, bukan dari inspirasi atau ilham, 

karena inspirasi dan ilham adalah pengetahuan yang diperoleh secara 

langsung menyangkut persoalan-persoalan yang dapat dipikirkan atau 

telah dipekirkan,sedangkan wahyu ang diterima leh para Nabi adalah 

pengetahuan yang secara langsung menyangkut masalah-masalah yang 

tidak terpikirkan. 

Kata qawla>n Tsaqi>la> dalam ayat di atas berarti perkataan yang 

berat, yang di maksud dengan perkataan yang berat adalah firman-firman 

Allah berupa al-Qur‟an. Ada yang berpendapat atau memahami bahwa 

kata tsaqi>la> (berat) itu adalah proses ketika Nabi Muhammad menerima 

wahyu dari Allah melalui malaikat jibril. Ada juga yang berpendapat atau 

memahami kata tsaqi>la>n (berat) adalah gamabaran tentang kandungan 

wahyu yang akan diterima, bukan keadaan yang di alami Nabi ketika 

menerima wahyu. Menurut pendapat ini beratnya isi kandungan al-

Qur‟an adalah karena al-Qur‟an (wahyu) merupankan kalam Ilahi dan 

karena didalamnya mengandung petunjuk-petunjuk yang tidak ada 

duanya.
125

 

Sehingga kita sebagai umat Islam di wajibkan harus selalu 

mengimani dan menjaga kitab Allah yang bernama al-Qur‟an, selain 

menjaga kita juga wajib membacanya. Dalam membaca al-Qur‟an, 

manusia  sesungguhnya sedang berdialog dengan Allah. Berdialog 

dengan Allah melalui huruf-huruf, dan pesan-pesan dalam al-Qur‟an. 
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Oleh karena itu, dalam membaca al-Qur‟an tidak cukup hanya membaca 

pesan-pesannya saja, tetapi diusahakan, minimal memahami arti 

perlafadz yang sedang dibaca. Apabila manusia bisa memahami arti yang 

dibaca, akan terasa asyik berkomunikasi dengan Allah, bahkan manusia 

bisa marasa dekat dengan Allah.
126

 Selain manusia lebih dekat dengan 

Allah, al-Qur‟an juga sebagai obat dari penyakit hati, yaitu kesyirikan, 

kekafira, dan kemunafikan. Allah berfirman:    
“Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi 

penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan 

Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang 

yang zalim selain kerugian”.(al-Isra>‟/17: 82) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan penjelasan tentang “Etika Komunikasi Dalam 

Al-Qur‟an” penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communis, yang berarti 

“membuat kebersamaan” atau “membangun kebersamaan antara dua 

orang atau lebih”. Al-Qur‟an mmenyebutkan ayat-ayat komunikasi 

yang berakar kata قو ل dari huruf ق و ل  yang terdapat dalam al-Qur‟an 

kurang lebih sebanyak 1.700 ayat yang terdapat di dalam 84.  

Sedangkan dalam al-Qur‟an definisi komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan dari komunikator ke pendengar, seperti ketika 

Allah menyampaikan pesan ke para Rasulnya, Rasul menyampaikan 

pesan kepada para kuamnya atau seperti ketika dakwah Nabi Musa 

kepada Fir'aun. 

2. Sedangkan  Bentuk-bentuk komunikasi yang terdapat dalam al-Qur‟an 

antara lain yaitu:  

 Komunikasi Intrapersonal (diri sendiri). 

 Komunikasi Interpersonal (antar pribadi).  

 Komunikasi Massa.  

 Komunikasi Antar Budaya dan  

 Komunikasi Transendental. 
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3. Sedangkan etika komunikasi dalam al-Qur‟an yang baik dan efektif  

sebagai berikut:  

 Qawla>n Ma’rufa> (perkataan yang baik)  

 Qawla>n Sadi>da> (perkataan yang benar)  

 Qawla>n Kari>ma> (perkataan yang mulia)  

 Qawla>n Layyina> (perkataan yang lemah lembut)  

 Qawlan Maysu>ra> (perkataan yang pantas)  

 Qawla>n Bali>ga> (perkataan yang membekas dalam jiwa),  

Semua etika tersebut satu dengan yang lainnya harus 

berkesinambungan, sehingga akan terjadi komunikasi yang baik dan 

efektif. Dan ada dua etika yang tidak masuk ke dalam etika komunikasi 

yang baik, yaitu: Qawla>n ‘adhi>ma > (perkataan yang besar) dan Qawla>n 

Tsaqi>la> (perkataan yang berat).  

 

B. Saran  

Kepada semua pembaca penulis memohon untuk megadakan koreksi 

terhadap skripsi ini, mengadakan pembetulan dan penyempurnaan apbila 

terjadi kesalahan dan kekurangan. Penulis yakin bahwa kajian ini masih 

perlu di tindak lanjuti dan dikembangkan , dan semoga kehadiran skripsi ini 

dapat menambah dan memperkaya khasanah keilmuan al quran dan tafsir 

dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat. Amin…… 

 

 


