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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada hakikatnya seorang santri yang mengeyam pendidikan di pondok 

pesantren harus tahu sekaligus paham mengenai agama. dan ketika itu pula santri 

di tuntut untuk dapat menjelaskan pemahaman agama kepada masyarakat. Namun, 

untuk bisa menjelaskan pemahaman mengenai agama Islam itu sendiri seorang 

santri harus dapat memiliki skill public speaking yang benar agar dapat 

memberikan informasi yang sesuai.  

ٍة اُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَأُْمُرْوَن  ِ   ُكْنتُْم َخْيَر اُمَّ بِاْلَمْعُرْوِف َوتَْنهَْىَن َعِه اْلُمنَْكِر َوتُْؤِمنُْىَن بِاّلّله  

Terjemahan :  

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada 

Allah.....”(Q.S Ali-Imran:110). 

 

Berdasarkan kandungan daripada ayat diatas menjelaskan bahwa, seorang 

pembina pondok pesantren, santri bahkan kita adalah salah satu dari umat yang 

terbaik dan dipilih untuk menyuruh kepada kebajikan dan hal ini telah dilakukan 

dengan berdasar kepada pembinaan santri dalam meningkatkan skill public 

speaking melalui ceramah dan khutbah. 

Oleh karena itu, seorang santri untuk dapat memiliki skill public speaking 

yang baik maka, pembina pondok pesantren melakukan pembinaan kepada santri. 

Khususnya santri SMK Life Skill  kendari yang tidak hanya memiliki skill sesuai 

dengan kejuruan yang di ambilnya akan tetapi, mampu berdaya saing di dalam 

lingkup pesantren maupun di luar pesantren dengan kemampuan skill public 

speaking yang mumpuni.  
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 “skill public speaking untuk para santri itu sangat penting, memang benar 

tidak masuk dalam materi sekolah dengan pembahasan yang dalam namun, di 

sekolah itu belajar bahasa indonesia kan ada pidato dan lain-lain jadi, secara 

tidak langsung juga diajarkan dan skill public speaking masuk di materi 

kepondokan khususnya di tahasus diajarkan bagaimana menyampaikan 

sebuah ceramah, bagaimana berbicara di depan orang banyak. Adapun di 

sekolah mungkin guru bahasa indonesianya. Tahasus jadwalnya tidak setiap 

hari kadang ba’da maghrib dan ba’da shubuh (tidak menentu jadwalnya) itu 

tahasus yang sifatnya keilmuan artinya kita sampaikan sesuatu yang ilmu 

disitu adapun tahasus yang lain yang sifatnya mendadak maka, ketika santri 

melakukan kesalahan langsung disampaikan pada saat itu juga, contoh 

ceramah dan yang mengajarkan itu para pembina disini”. (AL, 22 Agustus 

2021) 

 

Berdasarkan dengan hal inilah, penulis setuju bahwa dalam meningkatkan 

skill public speaking santri SMK Life Skill kelas XII pondok pesantren 

Attarbiyatussakilah ini adalah dengan mengajarkan santri bagaimana cara dapat 

menyampaikan ceramah, khutbah dengan baik. Sehingga, pembina diharapkan 

dapat mentransfer ilmu tersebut dan untuk merealisasikannya Maka, pembina 

menggunakan strategi komunikasi verbal dan non verbal sebagai salah satu cara 

dalam meningkatkan skill public speaking santri dengan memberikan wawasan 

lebih mendalam kepada para santri yang jadwalnya ceramah maupun khutbah 

telah disesuaikan dengan begitu skill public speaking santri akan secara perlahan 

terus meningkat. 

Menurut Joseph A Devito dalam Asiyah (2018) “komunikasi verbal 

merupakan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bahasa dapat di 

bayangkan sebagai kode atau sistem simbol yang digunakan untuk 

membentuk pesan-pesan verbal”. 

 

Strategi komunikasi verbal dan non verbal pembina adalah salah satu cara 

dalam meningkatkan skill public speaking santri SMK Life Skill pondok 

pesantren Attarbiyatussakilah kota Kendari. Dengan menggunakan upaya yakni, 

strategi dalam komunikasi maka, pembina dapat mengarahkan kemampuan 
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terbaiknya tidak hanya secara verbal (lisan atau kata-kata) namun juga secara non 

verbal (isyarat sebagai sebuah tindakan).  

Dengan demikian, sebagai seorang  pembina yang memiliki tanggung jawab 

lebih. Maka, pembina berupaya untuk membina dan mendidik santri. Sekaligus 

pembina sebagai pendorong agar santri menjadi santri berkualitas. Sehingga, 

ketika santri keluar dari pondok pesantren dapat menjadi seseorang yang memiliki 

skill public speaking yang baik agar dapat memberikan pemahaman kepada 

masyarakat seperti yang seharusnya. Oleh karena itu, tidak terlepas dari 

bimbingan serta arahan pembina pondok pesantren Attarbiyatussakilah melalui 

strategi komunikasi verbal dan non verbal. 

Edi Suryadi (2018) menyatakan bahwa “strategi komunikasi ini sangat 

penting keberadaannya, dan secara tidak sadar ada makna pada setiap hal. 

manajemen kelembagaan sebagai salah satu bentuk pemanfaatannya”. 

 

Oleh karena itu, perlunya strategi sebagai upaya membangun proses 

komunikasi yang efektif. Strategi komunikasi verbal dan non verbal sebagai 

proses komunikasi yang di harapkan dapat melahirkan pemahaman santri dalam 

meningkatkan skill public speaking. 

Menurut Adha dalam Roswita dan Farid (2019) bahwa “public speaking tidak 

hanya fokus pada kata-kata yang diucapkan tetapi juga bahasa tubuh atau 

sering disebut bahasa non verbal. Tidak semua hal bisa dijelaskan dengan 

kata-kata. Ada beberapa hal yang hanya bisa disampaikan dengan bahasa 

tubuh. Untuk itulah penggunaan bahasa tubuh dalam public speaking sangat 

dibutuhkan”.  

 

Berkenaan dengan hal inilah penulis setuju bahwa strategi komunikasi verbal 

dan non verbal pembina dimanfaatkan dalam pembinaan para santri dengan tujuan 

meningkatkan skill public speaking Maka, akan melahirkan pemahaman yang baik 

terhadap santri itu sendiri dengan meningkatnya skill public speaking santri 

dengan menggunakan strategi komunikasi verbal dan non verbal pembina. 
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Fenomena dimana pembina SMK Life Skill pondok pesantren 

Attarbiyatussakilah Kendari menggunakan strategi komunikasi verbal dan non 

verbal dalam meningkatkan skill public speaking santri maka, seorang pembina 

melalui komunikasi verbal mengajarkan, menasihati melalui bahasa dan kata-kata 

dan komunikasi non verbal pembina memperagakan dengan gerakan tubuh 

maupun hal-hal yang berkaitan dengan skill public speaking kepada para santri 

dengan tujuan agar santri dapat melihat, mendengarkan dengan jelas dan hal inilah 

yang diharapkan dapat meningkatkan skill public speaking santri. Membuat 

penulis tertarik bagaimana pembina meningkatkan skill public speaking santri 

dengan menggunakan strategi komunikasi verbal dan non verbal.  

Dalam konteks inilah, untuk meningkatkan skill public speaking santri maka, 

pembina menggunakan strategi komunikasi verbal (kata-kata) dan non verbal 

(tanpa kata-kata) dengan begitu melatih para santri untuk tidak hanya dengan 

mereka mendengar terus menerus teori yang di sampaikan tetapi, tindakan 

pembina juga menyertai sehingga hal inilah yang menjadikan konsistensi secara 

terus menerus pembina dan diharapkan santri dapat mendengarkan, mengamati 

dan meniru dengan baik agar skill public speaking santri memiliki progress yang 

maksimal. 

Menurut Stephen W. Littlejohn dalam Asiyah (2018) komunikasi non verbal 

merupakan bagian yang sangat penting yang diperlukan dalam komunikasi. 

Bahwa komunikasi non verbal adalah pelengkap komunikasi verbal itu 

sendiri.  

 

Akan tetapi, penulis menyadari bahwa dengan semua fasilitas sarana dan 

prasarana yang telah disediakan di pondok pesantren Attarbiyatussakilah, tidak 

menjamin para santri bisa langsung terbiasa dengan rutinitas kebiasaan tersebut. 

Kebiasaan skill public speaking tentu harus di latih agar terasah dan pembina 
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sebagai salah satu support system para santri dalam meningkatkan skill public 

speaking tersebut.  

Untuk itu, strategi komunikasi verbal dan non verbal pembina sebagai salah 

satu solusi dalam meningkatkan skill public speaking santri. Karena, untuk 

menanamkan nilai-nilai keislaman yang mengakar kuat kepada para santri di 

butuhkannya komunikasi sebagai bagian proses penyampaian pesan. Sebagai 

upaya melatih santri Smk Life Skill dalam skill public speaking.  

Nilai-nilai keislaman yang di pahamkan oleh pembina diharapkan dapat 

bermanfaat untuk diri sendiri, lingkup pesantren dan ketika santri tersebut keluar. 

Untuk dapat memahamkan para santri di butuhkannya strategi komunikasi verbal 

dan non verbal pembina dan dengan cara tersebut maka, progress santri dalam 

melatih skill public speaking secara bertahap akan dapat terlaksana dengan baik 

serta akan memperoleh hasil yang maksimal. 

Maka, berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian di pesantren Attarbiyatussakilah Kota Kendari dengan judul Strategi 

Komunikasi Verbal dan Non Verbal Pembina dalam Meningkatkan Skill 

Public Speaking Santri SMK Life Skill Pondok Pesantren 

Attarbiyatussakilah Kota Kendari.  

1.2. Fokus Penelitian 

Mengacu pada latar belakang di atas dalam penelitian ini dan tidak meluasnya 

permasalahan yang dibahas maka fokus penelitian ini adalah Strategi Komunikasi 

Verbal dan Non Verbal Pembina Dalam Meningkatkan Skill Public Speaking 

Santri Putra Putri SMK Life Skill Kelas XII Pondok Pesantren Attarbiyatussakilah 

Kota Kendari. 
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1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka permasalahan yang hendak penulis jawab pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi komunikasi verbal dan non verbal pembina dalam 

meningkatkan skill public speaking santri SMK Life Skill Kelas XII 

pondok pesantren Attarbiyatussakilah kota Kendari ? 

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pembina melalui strategi 

komunikasi verbal dan non verbal dalam meningkatkan skill public 

speaking santri SMK Life Skill Kelas XII pondok pesantren 

Attarbiyatussakilah kota Kendari ? 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan sebelumnya, 

maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi verbal dan non verbal 

pembina dalam meningkatkan skill public speaking santri SMK Life Skill 

pondok pesantren Attarbiyatussakilah kota Kendari. 

2. Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat 

pembina melalui strategi komunikasi verbal dan non verbal pembina 

dalam meningkatkan skill public speaking santri SMK Life Skill pondok 

pesantren Attarbiyatussakilah kota Kendari. 
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Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini adalah secara teoritis diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai strategi 

komunikasi verbal dan non verbal pembina dalam meningkatkan skill public 

speaking santri SMK Life Skill pondok pesantren Attarbiyatussakilah kota 

Kendari. 

b. Manfaat Praktis 

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai sarana bagi 

peneliti untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan kemampuan 

berpikir melalui penelitian karya ilmiah. 

2. Sebagai karya untuk menambah khazanah perpustakaan IAIN Kendari dan 

juga sebagai referensi bagi generasi selanjutnya, khususnya Program Studi 

Komunikasi Penyiaran Islam, juga untuk pengembangan peneliti yang 

relevan. 

3. Sebagai bahan informasi pemerintah dan masyarakat khususnya pondok 

pesantren mengenai strategi komunikasi verbal dan non verbal pembina 

dalam meningkatkan skill public speaking santri pondok pesantren 

Attarbiyatussakilah kota Kendari. 

1.5. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan penafsiran serta 

kekeliruan bagi pembaca skripsi ini, oleh karena itu penulis perlu untuk 

memperjelas pengertian yang terdapat dalam penelitian dan memberikan batasan-
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batasan pada pengertian judul. Maka di tetapkannya definisi operasionalnya 

sebagai berikut : 

1. Strategi komunikasi verbal dan non verbal pembina yang di maksud dalam 

penelitian ini adalah upaya dalam mengorganisasikan, merencanakan serta 

membina santri melalui komunikasi verbal (kata-kata) dan komunikasi non 

verbal (tanpa kata-kata) sebagai seorang pembina yang mempunyai 

tanggung jawab untuk mengurusi santri termasuk dalam kegiatan mereka 

yang salah satunya adalah melatih dan meningkatkan skill public speaking 

santri. 

2. Skill Public Speaking yang di maksud dalam penelitian ini adalah potensi 

seni dalam berbicara yang menarik di muka umum, dan merupakan 

kemampuan yang ada dalam diri. Serta bagian dari proses komunikasi 

yang harus selalu di latih. 

3. Santri SMK Life Skill Pondok Pesantren Attarbbiyatussakilah yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang santri yang didik dalam 

pembinaan secara terus menerus dan konsisten terkait kebiasaan yakni, 

skill public speaking di dalam sebuah lembaga yang terdapat para pembina 

dan santri yang berdatangan untuk memperdalam ilmu agama. 
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