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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Strategi Komunikasi 

2.1.1. Pengertian Strategi Komunikasi 

Strategi adalah satu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan 

utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu lembaga yakni 

sebuah pondok pesantren yang dimana seorang pembina memiliki upaya dalam 

mengorganisasikan, merencanakan sebuah cara agar seorang santri dapat 

meningkatkan skill public speaking yang di formulasikan dengan baik dan akan 

membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki yakni santri 

itu sendiri.  

Gusti Randa (2019) menyatakan bahwa Strategi di definisikan sebagai suatu 

proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan 

jangka panjang organisasi, serta penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana 

agar tujuan tersebut dapat di capai.  

 

Menurut Marthin Anderson dalam Iskandarwassid (2013) strategi adalah seni 

dimana melibatkan kemampuan inteligensi pikiran untuk membawa semua 

sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh 

keuntungan yang maksimal dan efisien. 

 

Menurut Seller dalam Abdul (2017) mengemukakan bahwa komunikasi 

seperti proses yang mana simbol verbal (kata-kata) dan non verbal (tanpa 

kata-kata) dikirim, diterima dan diberi arti. 

 

Menurut Hovland, Jenis & Kelly dalam Dani Vardiansyah (2008) komunikasi 

adalah suatu proses dimana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus 

biasanya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk 

perilaku orang lainnya (khalayak). 

 

Berdasarkan hal inilah strategi komunikasi dapat di simpulkan sebagai upaya, 

rencana yang matang dan dapat dijadikan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam 

penyusunan yang dapat memperlancar tujuan yang hendak di capai. Sehingga 

dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien serta gabungan dari 
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proses individu menyampaikan sebuah pesan dengan simbol verbal dan non 

verbal dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya dan 

dimaknai secara substansi. 

2.1.2. Unsur-Unsur Komunikasi 

Yayah Churiyah (2011) mengemukakan dalam praktiknya, semua unsur ini 

berinteraksi dan bekerja sama memengaruhi keberhasilan suatu komunikasi.  

a. Komunikator dan Komunikan 

Komunikator adalah orang atau pihak yang memberikan pesan baik 

melalui aktivitas verbal maupun non verbal. Sedangkan Komunikan adalah 

orang atau pihak yang menerima pesan.  

b. Pesan 

Pesan adalah informasi, ide atau perasaan yang disampaikan atau diterima 

orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Dengan kata 

lain, pesan adalah isi atau muatan dari yang di komunikasikan melalui simbol 

yang di pahami dan di sepakati bersama.  

c. Saluran 

Saluran (channel) adalah sesuatu atau sarana yang dilalui oleh pesan untuk 

menghubungkan komunikator dengan komunikan. Dalam komunikasi 

berhadapan, saluran pokok yang digunakan adalah suara dan pandangan. Kita 

dapat melihat dan mendengarkan satu sama lain. Akan tetapi, dalam 

komunikasi jarak jauh medialah yang digunakan.  

d. Konteks  

Komunikasi itu terikat konteks. Artinya, suatu komunikasi tidak akan 

terlepas dari tempat, waktu dan situasi yang menyertainya. Pemahaman yang 
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baik terhadap konteks komunikasi akan sangat membantu ketersampaian 

pesan dengan baik. Misalnya konteks formal maka, komunikasi yang 

digunakan juga formal dan untuk informal maka, pembicaraan ragam santai 

pasti lebih sesuai. 

e. Umpan Balik (feedback) 

Umpan balik (feedback) adalah respon atau tanggapan yang muncul dari 

penerima dan penyampai pesan. Bentuknya dapat berupa verbal dan non 

verbal. 

f. Gangguan atau interferensi 

Ada tiga bentuk atau sumber interferensi 

1. Interferensi internal, yaitu gangguan komunikasi yang berasal dari diri 

penyampai dan penerima pesan. Wujudnya dapat berupa keengganan 

dalam membicarakan atau mendengarkan sesuatu yang pernah 

disampaikan, tidak menarik, dan mengandung risiko atau karena pikiran 

sedang tidak terfokus pada sesuatu di luar yang sedang di komunikasikan. 

2. Interferensi eksternal, yaitu gangguan yang muncul dari lingkungan atau 

di luar diri penerima pesan. Bentuknya dapat berupa suara (bicara terlalu 

keras atau pelan, suasana ribut), tulisan yang tidak jelas, serta kondisi 

udara dan suasana yang tidak nyaman sehingga menganggu konsentrasi. 

3. Interferensi semantik, yaitu gangguan komunikasi yang timbul karena 

penyampai dan penerima pesan memberi arti yang berbeda terhadap 

simbol verbal atau non verbal yang digunakan. Wujudnya dapat berupa 

penggunaan bahasa yang terlalu tinggi, tidak jelas, tabu atau kurang sopan. 

Serta perilaku non verbal yang kurang layak. 
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2.2. Komunikasi Verbal  

2.2.1. Pengertian Komunikasi Verbal 

Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan bahasa lisan dan 

tulisan. Komunikasi yang memudahkan antara komunikan dan komunikator 

dengan lambang bahasa atau kata sebagai bagian dari penggunaan komunikasi 

verbal. 

Menurut Paulette J. Thomas dalam Wini (2012) Komunikasi verbal adalah 

penyampaian dan penerimaan pesan dengan menggunakan bahasa lisan dan 

tulisan. Sementara, lambang verbal merupakan semua lambang yang 

digunakan untuk menjelaskan pesan-pesan dengan memanfaatkan kata-kata 

(bahasa).   

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi verbal adalah proses seorang 

komunikator menyampaikan kepada komunikan dan sebaliknya komunikan 

sebagai penerima pesan merespon dengan menggunakan bahasa lisan atau tulisan.  

2.2.2 Unsur Komunikasi Verbal 

Menurut Agus M. Hardjana dalam Alqanitah (2015) mengemukakan bahwa 

ada beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal, yaitu : 

1. Bahasa  

Pada dasarnya bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan 

orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang 

dipergunakan adalah bahasa verbal baik lisan, tertulis pada kertas, ataupun 

elektronik. Bahasa suatu bangsa atau suku berasal dari interaksi dan 

hubungan antara warganya satu sama lain.  

Bahasa memiliki banyak fungsi, namun sekurang-kurangnya ada tiga fungsi 

yang erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Ketiga 

fungsi itu adalah : 
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a. Untuk mempelajari dunia sekeliling kita; 

b. Untuk membina hubungan yang baik diantara sesama manusia; 

c. Untuk menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia.  

2. Kata 

Kata merupakan inti lambang terkecil dalam bahasa. Kata adalah lambang 

yang melambangkan atau mewakili sesuatu hal, entah orang, barang, 

kejadian, atau keadaan. Jadi, kata itu bukan orang, barang, kejadian, atau 

keadaan sendiri. Makna, kata tidak ada pada pikiran orang. Tidak ada 

hubungan langsung antara kata dan hal. Yang berhubungan langsung 

hanyalah kata dan pikiran orang. 

2.3. Komunikasi Non Verbal 

2.3.1. Pengertian Komunikasi Non Verbal 

Menurut Malandro dan Barker yang dikutip dari Ilya Sunarwinadi dalam 

Poppy Ruliana & Puji Lestari (2019) bahwa 

a. Komunikasi non verbal adalah komunikasi tanpa kata-kata 

b. Komunikasi non verbal terjadi apabila individu berkomunikasi tanpa 

menggunakan suara. 

c. Komunikasi non verbal adalah setiap hal yang dilakukan oleh seseorang 

yang diberi makna oleh orang lain. 

d. Komunikasi non verbal adalah studi mengenai ekspresi wajah, sentuhan, 

gerak isyarat, bau, perilaku mata dan lain-lain. 

Berdasarkan pengertian komunikasi non verbal diatas maka, dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi non verbal adalah komunikasi tanpa kata-kata, 
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tanpa suara, gerak isyarat, sentuhan yang dilakukan oleh seseorang dan diberi 

makna orang lain. 

2.3.2. Jenis Komunikasi Non Verbal  

Menurut Wood dalam Cut, Muhammad dan Muya (2019) komunikasi non 

verbal dibedakan dalam beberapa jenis yaitu : 

a. Sentuhan (haptic) 

Sentuhan merupakan pesan non verbal non visual dan non vokal. Alat 

penerima sentuhan adalah kulit, yang mampu menerima dan membedakan 

berbagai emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. 

b. Komunikasi Objek 

Apa yang terlihat secara visual mampu merubah persepsi seseorang akan 

sesuatu. Contoh penggunaan komunikasi objek yang paling sering adalah 

pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya, 

walaupun ini termasuk bentuk penilaian terhadap seseorang hanya 

berdasarkan persepsi. 

c. Kronemik 

Kronemik merupakan bagaimana komunikasi non verbal yang dilakukan 

ketika menggunakan waktu, yang berkaitan dengan peranan budaya dalam 

konteks tertentu. Contohnya mahasiswa menghargai waktu. Ada kalanya 

kita mampu menilai bagaimana mahasiswa/mahasiswi yang memanfaatkan 

dan mengaplikasikan waktunya secara tepat dan efektif. 

d. Gerakan tubuh (Kinestetik) 

Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau 

frasa. Beberapa bentuk dari kinestetik yaitu : 
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1. Emblem, yaitu gerakan tubuh yang secara langsung dapat di terjemahkan 

ke dalam pesan verbal tertentu. Biasanya berfungsi untuk menggantikan 

sesuatu. Misalnya, mengangguk sebagai tanda setuju; telunjuk di depan 

mulut tanda jangan berisik. 

2. Ilustrator, yaitu gerakan tubuh yang menyertai pesan verbal untuk 

menggambarkan pesan sekaligus melengkapi serta memperkuat pesan. 

Biasanya dilakukan secara sengaja. Misalnya memberi tanda dengan 

tangan ketika mengatakan seseorang gemuk atau kurus. 

3. Affect displays, yaitu gerakan tubuh khususnya wajah yang 

memperlihatkan perasaan dan emosi. Seperti misalnya sedih dan gembira, 

lemah dan kuat, semangat dan kelelahan, marah dan takut. Terkadang 

diungkapkan dengan sadar atau tanpa sadar. Dapat mendukung atau 

berlawanan dengan pesan verbal.  

4. Regulator, yaitu gerakan non verbal yang digunakan untuk mengatur, 

memantau, memelihara, atau mengendalikan pembicaraan orang lain. 

Regulator terikat dengan kultur dan tidak bersifat universal. Misalnya, 

ketika kita mendengar orang berbicara, kita menganggukan kepala, 

mengerutkan bibir, dan fokus mata. 

5. Adaptor, yaitu gerakan tubuh yang digunakan untuk memuaskan 

kebutuhan fisik dan mengendalikan emosi. Dilakukan bila seseorang 

sedang sendirian dan tanpa di sengaja. Misalnya, menggigit bibir, 

memainkan pensil di tangan, garuk-garuk kepala saat sedang cemas dan 

bingung.  
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Lebih lanjut Cut, Muhammad dan Muya (2019) menjelaskan bahwa selain 

gerakan tubuh ada juga gerakan mata (gaze). Fungsi gaze adalah mencari umpan 

balik antara pembicara dan pendengar, menginformasikan pihak lain untuk 

berbicara, mengisyaratkan sifat hubungan (hubungan positif bila pandangan 

terfokus dan penuh perhatian. Hubungan negatif bila terjadi, penghindaran kontak 

mata). 

e. Proxemik, yaitu bahasa ruang. Yaitu jarak yang digunakan ketika 

berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi 

berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa dekat tingkat keakraban 

seseorang dengan orang lain.  

f. Vokalik atau paralanguage, adalah unsur non verbal dalam sebuah ucapan,  

yaitu cara berbicara. Misalnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau 

lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi dan lain-lain.  

2.3.3. Teori Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal sebagai komunikasi antar komunikator dengan 

komunikan, di anggap sebagai jenis komunikasi yang paling efektif dalam hal 

upaya mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang.  

Wijaya (2013) komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara orang-

orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap 

reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non verbal. 

 

Sedangkan ciri-ciri komunikasi interpersonal sebagai berikut : 

a. Komunikasi interpersonal meliputi perilaku verbal dan non verbal. 

b. Komunikasi interpersonal meliputi komunikasi berdasarkan perilaku 

spontan, perilaku menurut kebiasaan, perilaku menurut kesadaran atau 

kombinasi ketiganya. 
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c. Komunikasi interpersonal tidaklah statis tapi berkembang. 

d. Komunikasi interpersonal mencakup umpan balik, interaksi dan kohesi. 

e. Komunikasi interpersonal berpedoman pada aturan intrinsik. 

f. Komunikasi interpersonal merupakan suatu aktivitas.  

g. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi timbal balik antara 

pengirim dan penerima pesan. 

h. Komunikasi interpersonal mencakup persuasi. 

2.4. Pembina 

Pembina adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab terhadap 

perilaku, keamanan, kesehatan, ketertiban, kenyamanan, kebersihan, kegiatan 

pembinaan, pengaturan jadwal santri, serta kegiatan mereka sehari-hari agar 

mereka terdidik sebagai santri yang baik dan berakhlak mulia. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Irma Suryani (2018) pembina 

adalah orang yang membina. Maksudnya adalah orang yang melatih, 

mendidik dan mengajarkan dan mengarahkan sesuatu agar menjadi lebih 

sempurna.  

 

Sebagai kesimpulan, pembina adalah seseorang yang mempunyai tanggung 

jawab untuk mengurusi santri termasuk dalam kegiatan mereka salah satunya 

melatih dan meningkatkan skill public speaking santri. 

2.5. Skill Public Speaking  

2.5.1. Pengertian Skill Public Speaking 

Berikut adalah beberapa pengertian Skill Public Speaking menurut para ahli, yakni 

sebagai berikut : 

Menurut leighbody dalam Yusup (2019) Skill merupakan kemampuan, 

kesanggupan atau dengan kata lain potensi untuk meningkatkan pengetahuan 

yang diperoleh melalui pengalaman dan latihan. 
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Menurut David Zarefsky dalam Winarsih (2021) “public speaking adalah 

“public speaking strategic for succes, public speaking is continue 

communication process in which messages and signals circulate back and 

forth between speaker and listener” ( berbicara di muka umum merupakan 

suatu proses komunikasi dimana pesan dan simbol terus berinteraksi antara 

pembicara dan pendengarnya)”. 

 

Khoirum (2019) public speaking adalah seni yang menggabungkan semua 

ilmu dan kemampuan yang ada dalam diri. Kemudian di tuangkan dalam seni 

berbicara yang menarik.  

 

Jadi, skill public speaking 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. 

2.5.2. Metode Public Speaking  

Menurut Linda J Webster dalam Asiyah (2018) bahwa terdapat empat tipe atau 

metode yang digunakan dalam Public Speaking, diantaranya adalah : 

a. Spontan (Impromptu) 

Sebuah pidato atau presentasi tidak jarang disampaikan dengan sedikit 

atau tanpa persiapan. Dalam format ini, pembicara harus mampu 

mengembangkan substansi, memahami seni dan teknik berbicara dengan 

baik. Di samping itu, tentu saja faktor kebiasaan dan latihan yang cukup 

membantu. 

b. Menggunakan teks (Manuscript) 

Di dalam kegiatan-kegiatan tertentu, pembicara justru membacakan naskah 

dari awal sampai akhir. Seorang pejabat negara hampir selalu menyiapkan 

dan membacakan naskahnya, seorang ilmuwan demi keakuratan materinya 

ia harus menyiapkan naskah untuk menyampaikan hasil penemuannya, 

format ini biasanya untuk menghindari kekeliruan. 
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c. Mengingat kata perkata (Memorized) 

Setelah naskah ditulis, pembicara mengingat kata demi kata. Format 

seperti ini mengandalkan kekuatan ingatan pembicara.  

d. Mengingat kata kunci (Ekstemporaneous) 

Kata kunci atau frase biasanya sudah di rangkai dalam outline dan disertai 

dengan bahan-bahan pendukungnya. Format penyampaian ini, pembicara 

tidak membacakan pada khalayak, melainkan mengingat kata-kata atau 

frase kunci yang disampaikan dan dikembangkan melalui persiapan dan 

latihan yang hati-hati.  

Cara penyampaian ini dianggap paling baik karena dinilai paling fleksibel 

sehingga paling umum digunakan dalam dunia bisnis dan profesional. Metode ini 

mampu digunakan untuk menjabarkan materi yang erpola secara lengkap. Maksud 

dari terpola yaitu materi yang akan disampaikan harus disiapkan garis-garis besar 

isinya dengan menuliskan hal-hal yang dianggap paling penting untuk 

disampaikan. 

2.6. Santri 

Santri merupakan sebutan bagi peserta didik yang sedang menuntut dan 

mendalami ilmu keagamaan, tinggal di dalam pondok pesantren dalam rentang 

usia remaja hingga dewasa tergantung masa belajar hingga masa pengabdian di 

sebuah pondok pesantren. 

Rahmawati (2015) Santri berasal dari kata sastri, sebuah kata dari bahasa 

sansekerta yang artinya melek huruf. Adapula yang mengatakan bahwa santri 

berasal dari bahasa Jawa yaitu cantrik, yang berarti seseorang yang selalu 

mengikuti seorang pendidik dan kemana pendidik itu menetap.  

 



20 
 

Dapat dirumuskan bahwa santri merupakan seseorang yang didik dalam 

rentang usia remaja agar dapat memahami hakekat menuntut ilmu sekaligus 

mendalami agama dengan baik dan sesuai Islam itu sendiri.  

Riduwan (2019) Menurut tradisi pesantren, terdapat dua kelompok santri : 

a. Santri Mukim, yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan 

menetap dalam kelompok pondok pesantren. Santri mukim yang paling 

lama tinggal di pondok pesantren tersebut biasanya merupakan satu 

kelompok tersendiri yang memegang tanggung jawab mengurusi 

kepentingan pesantren sehari-hari, mereka juga memikul tanggung jawab 

mengajar santri-santri muda tentang kitab-kitab dasar dan menengah.  

b. Santri Kalong, yaitu murid-murid yang berasal dari desa sekeliling 

pesantren, yang biasanya tidak menetap di dalam pondok pesantren. Untuk 

mengikuti pendidikan di pesantren mereka bolak-balik dari rumahnya 

sendiri.  

2.7. Pondok Pesantren 

Pondok pesantren merupakan sebuah tempat dimana para santriwan dan 

santriwati menuntut ilmu baik ilmu yang berorientasi sekolah pada umumnya  dan 

kelebihannya berorientasi pada pembelajaran agama Islam itu sendiri secara 

mendalam.  

Muhakamurrohman (2014) menjelaskan bahwa “pesantren merupakan kawah 

candradimuka bagi para santri sebelum benar-benar diterjunkan ke medan 

pertempuran. Maksudnya pesantren merupakan tempat santri dididik dengan 

berbagai macam aturan sehingga melahirkan seseorang yang memiliki 

kesederhanaan, kemandirian, semangat kerjasama, solidaritas, keikhlasan 

dalam menaati segala peraturan yang telah ditetapkan”. 
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Dapat dirumuskan dari pengertian di atas bahwa pondok pesantren 

merupakan sebuah lembaga yang di dalamnya terdapat pendidik yang memiliki 

kedalaman bidang agama dan tempat para santri menggali ilmu dengan ajaran 

Islam sebagai kunci dari sebuah pendidikan yang termuat disana.  

2.7.1. Unsur-Unsur pesantren 

Di bawah ini adalah pengertian ahli terkait unsur-unsur pesantren, yakni 

sebagai berikut : 

Wawan (2019) Merumuskan bahwa ada enam elemen atau unsur pesantren 

yang mana antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, elemen 

tersebut meliputi kyai, pembina (pendidik), santri, pondok, masjid dan 

pengajaran kitab Islam klasik (kitab kuning). 

 

1. Kyai adalah orang yang memiliki ilmu agama dan akhlak yang sesuai 

dengan ilmunya. Disamping itu kyai pondok pesantren biasanya sebagai 

penggagas dan pendiri dari pesantren. Oleh karena itu, sangat wajar jika 

dalam pertumbuhannya, pesantren sangat bergantung pada peran seorang 

kyai. 

2. Pembina (pendidik) sama halnya dengan seorang guru adalah orang-orang 

yang bertugas untuk mengajar sekaligus mendidik para santri yang berada 

dalam tanggung jawabnya baik di dalam maupun di luar sekolah. 

3. Santri adalah seseorang yang menuntut ilmu dan mendalami agama 

dengan mengikuti seorang guru kemanapun pergi atau menetap. 

4. Pondok merupakan tempat dimana santri tinggal di lingkungan pesantren. 

Merupakan ciri khas pesantren yang membedakannya dengan sistem 

pendidikan lainnya. 
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5. Masjid berasal dari bahasa Arab yaitu sajada yang berarti patuh serta 

tunduk dengan penuh hormat. Bagi santri masjid bukan hanya tempat 

ibadah, tetapi lebih dari itu masjid merupakan pusat pendidikan dan 

pengkajian ilmu agama. 

6. Pengajaran kitab kuning pesantren telah mengajarkan kitab klasik yang 

berbahasa Arab tanpa harakat atau sering disebut kitab gundul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


