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LAMPIRAN 
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Lampiran 

Lampiran 1 : Instrumen Penelitian pembina dan santri 

Instrumen Penelitian (Pedoman Wawancara) 

a. Pembina  

Identitas Informan 

Nama : 

Jenis Kelamin : 

Umur : 

Status di Pondok : 

1. Apakah anda sering melakukan interaksi kepada santri? 

2. Bisakah anda menceritakan kondisi santri saat ini?  

3. Bagaimana cara anda dalam meningkatkan skill public speaking santri ? 

4. Apa dan bagaimana komunikasi yang anda lakukan? 

5. Tentunya dalam menjalankan sebuah komunikasi dibutuhkan strategi ? 

strategi seperti apa yang anda lakukan? 

6. Peluang dan tantangan dalam menyampaikan sebuah pesan tentu ada. 

Namun, bagaimana strategi anda dalam menghadapi peluang dan juga 

tantangan melalui strategi komunikasi verbal dan non verbal  sebagai 

seorang pembina ? 

a. Strategi komunikasi verbal (dengan kata-kata) peluangnya seperti apa ? 

begitupun komunikasi non verbal ? apakah ada tantangan yang anda 

dapatkan dalam proses penyampaian pesan terkait peningkatan skill public 

speaking  para santri ? 
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b. Bagaimana dengan strategi komunikasi non verbal (tanpa kata-kata) ? 

proses penyampaian seperti ini, bagaimana anda dapat tularkan dalam 

penyampaian komunikasi kepada santri misalnya seorang santri ketika 

berceramah tidak hanya berbicara tapi, harus dengan gesture. Nah, hal 

seperti ini bagaimana penyampaian anda? Bagaimana peluang anda pada 

saat anda menyampaikan hal tersebut? Dan bagaimana juga para santri 

menanggapinya? 

7. Apakah anda mempertimbangkan sesuatu setiap anda bicara? Jika iya, 

mengapa? 

8. Ketika ada kesalahan yang terjadi terhadap santri. Apa yang anda lakukan? 

9. Bagaimana ketika santri tidak memahami maksud anda selaku pembina 

dalam penyampaian pesan ? Apa yang  biasa anda lakukan? 

10. Setelah memberi pemahaman kepada mereka terkait skill public speaking 

bagaimana proses yang mereka jalankan? Apakah langsung bisa atau 

seperti apa?  
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b. Santri 

Identitas Informan  

Nama : 

Kelas : 

Umur : 

Status di Pondok : 

1. Berapa lama anda berada di pesantren ? 

2. Bagaimana pesan atau nasihat yang anda terima dari pembina ? apakah 

anda memahaminya?  

3. Coba ceritakan pengalaman anda terkait saat anda bebicara di depan 

umum? 

4. Bagaimana penyampaian pesan yang dilakukan pembina kepada anda 

terkait skill public speaking apakah mudah di pahami? 

5. Seberapa menyenangkan komunikasi yang digunakan pembina dalam 

mengajarkan skill public speaking misal ceramah atau pada saat tahasus 

(tanya jawab)? 

6. Apakah anda merasa skill  public speaking anda mengalami peningkatan 

selama berada di pesantren? Ya atau tidak, jelaskan! 

7. Menurut anda apakah komunikasi(cara penyampaian) pembina menarik 

minat anda hingga menimbulkan kemauan untuk mendengar apa yang di 

sampaikan atau sikap seperti apa yang pembina lakukan kepada anda ! 

Sehingga anda mau mengikuti apa yang dikatakan pembina ! 

8. Apakah penting skill public speaking  ini buat kehidupan anda? Kalau iya 

kenapa? 
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9. Apakah setiap pesan yang diterima langsung di aplikasikan? Kalau iya 

kenapa dan kalau tidak kenapa? 

10. Bagaimana pembina menurut anda? 

a. Bagaimana komunikasi verbal ?  

b. Bagaimana komunikasi non verbalnya ? 

11. Apa yang membuat anda berada di pesantren? Alasan anda mau sekolah di 

pesantren? 

12. Cita-cita setelah anda keluar dari pesantren? 
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Lampiran 2 

Lampiran : Pedoman Obsevasi 

Pedoman Observasi 

1. Mengamati santriwan dan santriwati SMK Life Skill pondok pesantren 

Attarbiyatussakilah kota Kendari. 

2. Mengumpulkan fakta terkait objek yang di teliti. 

3. Mengamati santriwan dan santriwati yang sedang melakukan berbagai 

aktifitas ke pesantrenan pada umumnya dan public speaking pada 

khususnya. 

4. Mengamati strategi komunikasi verbal dan non verbal pembina terhadap 

santri dalam meningkatkan skill public speaking mereka. 

5. Mendeskripsikan setiap unsur yang terkait dalam hal ini adalah Pembina 

dan Santri. 

6. Melakukan pencatatan observasi. 

7. Membuat kesimpulan setelah di sesuaikan dengan hasil wawancara yang 

telah kita lakukan. 
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Lampiran 

Lampiran 3 : Daftar nama Narasumber yang di wawancarai 

a. Pembina 

 

No Nama Usia 

(Tahun) 

Jenis Kelamin Status  

1.  Nikmatul, S.H 26 Tahun Perempuan Pembina 

sekaligus guru  

2. Sutri Suardi 21 Tahun Perempuan Pembina 

sekaligus guru 

3. Izzatul 18 Tahun Perempuan Pembina khusus 

asrama putri 

4. Putri 18 Tahun Perempuan Pembina serta 

staf  

administrasi 

5. Muhammad 

Nasrullah Munir, 

S.Kom., S.Pd 

36 Tahun Laki-laki Pembina 

(sekaligus 

Kepala Sekolah 

Smk Life Skill) 

6. Ali Lubis., S.Ars 29 Tahun Laki-Laki Pembina dan 

guru 

7. Andi Kusnadi 27 Tahun Laki-Laki Pembina dan 

guru 
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b. Santri 

No Nama Usia (tahun) Jenis Kelamin Status 

1.  Hasriatin 17 Tahun Perempuan Santri 

2. Anita 15 Tahun Perempuan Santri 

3.  Nurul Imamah  17 Tahun Perempuan Santri 

4. Raodatul 18 Tahun Perempuan Santri 

5. Wahida 17 Tahun Perempuan Santri 

6.  Tegar 17 Tahun Laki-laki Santri 

7. Yusuf Rahman 17 Tahun Laki-laki Santri 

8. Imam Mubarak 16 Tahun Laki-laki Santri 

9. Ananda 16 Tahun Laki-laki Santri 

10. Erik Al Manan 17 Tahun Laki-laki Santri 
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Lampiran 

Lampiran 4 : Transkrip Wawancara 

 

“Strategi yang kami lakukan dalam meningkatkan skill public speaking santri 

yakni, misalnya ada santri yang ingin bertanya langsung kepada pembina terkait 

skill public speaking misal pada saat ceramah atau tahassus maka kami akan 

menjelaskannya serta kami juga melihat berdasarkan tingkatannya jika setara MI 

maka kita latih berani maju berbicara di depan umum, kemudian setara MTS itu 

sudah ada konsep yang mereka pakai dan Smk itu sudah tanpa konsep.” (MN, 14 

Agustus 2021). 

 

 “Kalau untuk ceramah, kami membuatkan jadwal wajib mereka ikuti 

begitupun khutbah dibuatkan jadwal. Dan strategi yang saya lakukan kepada 

santri yang misalnya belum bisa atau belum paham maka saya suruh ceramah 

sendiri satu ruangan jadi, mereka ceramah sendiri terserah mau bahas apa 

sendirinya satu kamar itu setelah mereka tetap tidak bisa maka, panggil temannya 

untuk mendengarkan temannya sebagai penonton tiga sampai lima orang dan 

kalau temannya komentari bagus maka, baru bisa disarankan untuk tampil 

kembali untuk ceramah”. (AK, 24 Agustus 2021). 

 

“Tips saya kalau mereka supaya sukses dalam dunia public speaking 

khususnya ceramah maka saran saya lebih banyak membaca, lebih banyak 

mendengarkan orang-orang yang ceramah begitu entah itu menangkap ilmunya 

atau menangkap cara menyampaikan kemudian kedua saya kasihtau mereka 

sebelum ceramah siapkan materi atau konsep sebelum tampil berdiri di depan, 

kemudian pahami, untuk komunikasi non verbal jika saya sudah biasa jengkel 

maka saya mengeluarkan jurus mencubit tapi lebih sering kalau ada yang saya 

tidak sukai maka saya langsung komentari adapun misalnya non verbal itu 

biasanya kadang saya tinggalkan untuk sementara kemudian saya datang lagi itu 

seperti proses penenangan diri dulu supaya mereka merefleksi diri apa 

kesalahannya begitu”. (Al, 22 Agustus 2021). 

 

“Komunikasi yang dilakukan pembina bagus, mudah dipahami, dalam 

menyampaikan sesuatu itu para pembina menempatkan situasi dan kondisi kalau 

misalnya lagi serius. Maka serius kalau sedang bercanda maka bercanda”. (NM, 

28 Agustus 2021). 

 

“Pembina yang penampilannya punya wibawa tinggi kita sedikit takut dan 

segan”. (T, 05 September 2021). 

 

“Adapun faktor pendukung yaitu keterbukaan dalam pembina dan santri 

sedangkan faktor penghambatnya juga dalam proses komunikasi yaitu berbagai 

macam perilaku santri, berbagai macam karakter santri yang berbeda, latar 

belakang santri yang berbeda-beda dan ada juga faktor hubungan dengan orang 

tua yang berbeda-beda” (MN, 14 Agustus 2021). 

 

“Faktor penghambat dalam melatih santri itu dari segi mental dan bahan kosa 

katanya yang kurang itu sehingga kami latih mereka dengan cara melihat teks 
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khususnya santri-santri baru yang dari sekolah formal itu tidak pernah tampil 

berbicara secara langsung disuruh ceramah makanya pasti mengalami beberapa 

kendala-kendala walaupun mereka sudah paham bagaimana itu ceramah tapi 

mereka juga susah dalam menyampaikan apalagi kalau mau bebas makanya kami 

arahkan dengan menggunakan teks agar mentalnya terbiasa dulu, berbicara di 

depan umum. Adapun dalam peningkatan skill public speaking perbanyak 

membaca dan lain-lain. (Al, 22 Agustus 2021) 

 

“Faktor pendukung dalam meningkatkan skill public speaking santri adalah 

dengan kegiatan ekstrakurikuler contohnya sekarang ada program baru yaitu 

program bahasa yang bertujuan dalam meningkatkan kepercayaan diri mereka 

serta program percakapan yang melatih mereka dalam hal speaking begitu pula 

pramuka” (N, 28 Agustus 2021). 

 

“Pengalaman berbicara di muka umum awalnya malu karena masih baru, 

gemetaran, takut salah, takut ditegur, bagaimana orang baru belajar begitu juga 

tapi harus kita lawan rasa malu dengan rasa percaya diri. yang motivasi supaya 

saya mau berbicara di muka umum kadang pembina, teman dan diri sendiri”.  

(R, 02 September 2021). 

 

“Pengalaman berbicara di muka umum dulu gugup sekarang sudah lancar 

tidak gugup lagi namun untuk putra ceramahnya kurang lancar di jadwalkan. 

Ceramah pada saat apel saja dulu ba’da dzuhur sekarang sudah kurang berjalan 

jadwalnya”. (A, 05 September 2021). 
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Lampiran  

Lampiran 5 : Transkrip Observasi 

 

Mengamati santriwan dan santriwati Smk Life Skill pondok pesantren 

khususnya Kelas XII. Peneliti menemukan bahwa santriwan dan santriwati 

melakukan aktifitas program sekolah formal maupun non formal (kepondokan). 

Peneliti juga mengamati skill public speaking santriwan dan santriwati dalam 

arahan pembina. Walaupun mereka berada di kelas XII Smk Life Skill namun, 

pembina tetap mengawasi mereka dalam kegiatan seperti ceramah, tahsinul 

qur’an, sholat berjamaah dan kegiatan program bahasa dan percakapan. Selain itu 

peneliti melihat bahwa pembina juga memercayakan pengasuhan santri di bawah 

kendali Smk Life Skill Kelas XII khususnya pada saat pembina berhalangan hadir 

atau ada urusan diluar selain itu santri kelas XII dipercaya dalam mengawasi dan 

mendisiplinkan santri di bawah mereka pada saat apel pagi terlaksana. (11 

Agustus 2021). 

 

Dalam hal mengumpulkan fakta terkait objek yang diteliti maka, peneliti juga 

berkesempatan untuk memperhatikan dimana objek disini adalah pembina pondok 

pesantren khususnya kelas XII Smk Life Skill dengan strategi komunikasi verbal 

dan non verbal pembina. Bagaimana strategi yang digunakannya, kemudian faktor 

pendukung dan faktor penghambat dalam meningkatkan skill public speaking 

santri kemudian juga bagaimana proses yang terjadi antara interaksi pembina dan 

santri itu sendiri dalam hal ini interaksi pembina dan santri cukup intens dan 

kalaupun pembina yang kurang dekat dalam berkomunikasi itu disebabkan alasan 

seperti menjaga wibawa pembina dalam pandangan santri agar mereka tidak 

semenah-menah dalam memperlakukan pembina. (12 Agustus 2021). 

 

Mengamati santriwan dan santriwati dalam aktifitas public speaking seperti 

ceramah, tahasus dan berinteraksi secara langsung dengan mereka kemudian, 

mengamati strategi komunikasi verbal dan non verbal pembina dalam 

meningkatkan skill public speaking pada saat ceramah ada yang antusias dan juga 

ada yang tidak antusias namun pembina mengarahkan segala pikiran, perasaan 

dan strategi komunikasi verbal yang menarik dengan memberikan tips, saran dan 

nasihat kepada santri bahkan, yang tidak mendengarkan akan mendapatkan 

hukuman dan oleh karena itu, mereka mendengarkan temannya pada saat 

berceramah dan menulis poin-poin penting. (29 Agustus 2021) 

 

Mendeskripsikan setiap unsur yakni pembina dan santri. Identifikasi, adalah 

sebagai penentu identitas mereka yakni pembina sebagai objek dalam penelitian 

ini kemudian santri sebagai subjek dalam penelitian ini dimana antara keduanya 

saling berkaitan. Pembina mengarahkan, mengawasi santri dengan menggunakan 

komunikasi verbal dan non verbal yang dituangkan dalam meningkatkan skill 

public speaking santri. Kemudian, dalam hal ini pengamatan yang telah dilakukan 

peneliti maka terdapat sebuah klarifikasi yang dengan jelas membatasi penelitian 

ini dan fokus hanya pada rumusan masalah saja agar tidak meluas dalam 

pembahasan yang telah peneliti lakukan. Dan yang terakhir mengenai pembina 

yang ada melakukan komunikasi dengan berbagai macam cara dan metode seperti 
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jika mereka begitu ribut maka, pembina mencubit (penerapan secara langsung 

komunikasi non verbal). (01 September 2021) 

 

Peneliti juga melakukan pencatatan observasi sehingga peneliti dapat 

menjelaskan hal-hal yang terjadi disana dan berdasakan observasi yang peneliti 

telah lakukan maka, observasi yang peneliti temukan adalah sebagai berikut : 

1. Bahwa pembina telah menjalankan strategi komunikasi verbal dan 

non verbal dengan baik dan mengimplementasikan kepada santri 

dengan tujuan meningkatkan skill public speaking santri. 

2. Walaupun terdapat hambatan dalam melaksanakan kegiatan seperti 

ceramah, namun pembina dapat tetap menjalankan tugasnya sebagai 

pembina. 

3. Penyerapan materi yang diberikan pembina dengan strategi 

komunikasi verbal dan non verbal pembina dapat tersalurkan dengan 

baik dan mudah dimengerti oleh santri. Sehingga strategi komunikasi 

verbal dan non verbal dalam meningkatkan skill public speaking santri 

berjalan dengan lancar. 
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Lampiran  

Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian (wawancara bersama pembina Smk life skill 

Kendari) 

 Atas sebelah kiri wawancara bersama Kepala Sekolah SMK Life 

Skill Bapak Muhammad Narullah Munir, S.Kom., S.Pd 

 Atas sebelah kanan wawancara bersama pembina putri Ibu Izzatul 

 Bawah sebelah kanan wawancara bersama pembina putra dan guru 

Andi Kusnadi 

 Bawah sebelah kiri wawancara bersama Nikmatul., S.H  
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Atas sebelah kanan wawancara bersama Ibu Putri  

Atas sebelah kiri wawancara bersama Bapak Ali Lubis., S.Ars 

Bawah sebelah kanan wawancara bersama Ibu Sutri Suardi 
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Lampiran 

Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian (wawancara bersama santri putra dan putri 

kelas XII Smk Life Skill Kendari pondok pesantren 

Attarbiyatussakilah). 

 Atas sebelah kiri wawancara bersama informan Nurul Imamah 

 Atas sebelah kanan wawancara bersama informan Imam Mubarak 

 Bawah sebelah kiri wawancara bersama Erik Al Manan 

 Bawah sebelah kanan wawancara bersama Raodatul 
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Lampiran 

Lampiran 8 :   Suasana Ceramah Santri Putra dan Putri Sebagai Salah Satu Cara 

dalam Meningkatkan Skill Public Speaking Pondok Pesantren 

Attarbiyatussakilah Sekaligus Keadaan Pondok Pesantren disertai 

Apel Pagi Santri 
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78 
 

Lampiran  

Lampiran 9 : Dokumentasi pembinaan sebelum tampil ceramah dalam proses     

meningkatkan skill public speaking santri  

 
 

 

Dalam meningkatkan skill public speaking maka, pembina melakukan 

pengarahan di awal sebelum tampil dan begitupun setelah selesai santri tampil 

tetap ada evaluasi lagi. 
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Lampiran  

Lampiran 10 : Bukti penghargaan dalam Skill Public Speaking santri  
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Lampiran 

Lampiran 11 : Surat Akreditasi Sekolah 
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Lampiran 

Lampiran 12 : Surat Keterangan Telah Meneliti  
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Lampiran  

Lampiran 13 : Surat Keterangan Balitbang Kendari 
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Wawancara 

Bapak Muhammad Nasrullah Munir S.Kom., S.Pd (Kendari, 14 Agustus 2021) 

Ibu Izzatul (Kendari, 18 Agustus 2021) 

Ibu Sutri Suardi (Kendari, 22 Agustus 2021) 

Bapak Ali Lubis S.Ars (Kendari, 22 Agustus 2021) 

Bapak Andi Kusnadi (Kendari, 24 Agustus 2021) 

Ibu Putri Ramadhani (Kendari, 27 Agustus 2021) 

Ibu Ni’matul., S.H (Kendari, 28 Agustus 2021) 

Nurul Imamah (Kendari, 28 Agustus 2021) 

Wahida (Kendari, 28 Agustus 2021) 

Raodatul (Kendari, 02 September 2021) 

Hasriatin (Kendari, 03 September 2021) 

Anita (Kendari, 03 September 2021) 

Yusuf Rahman (Kendari, 04 September 2021) 

Muhammad Ananda (Kendari, 05 September 2021) 

Tegar (Kendari, 05 September 2021) 

Imam Mubarak (Kendari, 06 September 2021) 

Erik Al-Manan (Kendari, 07 September 2021) 
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BIODATA PENELITI 

 
 

A. Identitas Diri 

1. Nama     : Sri Retno Mulyani 

2. Nim     : 17030101005 

3. Pekerjaan    : Mahasiswa 

4. Jenis Kelamin    : Perempuan 

5. Tempat dan Tanggal Lahir  : Kendari, 20 Mei 2000 

6. Alamat     : Kec. Poasia Kota Kendari 

7. No Telp/Hp    : 085341026324 

8. Email     : retnooy.canda@gmail.com 

B. Riwayat Pendidikan 

1. SD     : SD  Negeri 12 Poasia Kota Kendari 

2. SMP/MTS     : MTS Peskil Poasia  

3. SMA      : SMA Negeri 15 Luwu  

4. Perguruan Tinggi   : Institut Agama Islam Negeri Kendari 
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