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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait strategi komunikasi 

verbal dan non verbal dalam meningkatkan skill public speaking santri SMK Life 

Skill Pondok Pesantren Attarbiyatussakilah Kota Kendari maka, peneliti dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1. Strategi Komunikasi Verbal dan Non Verbal Pembina dalam Meningkatkan 

Skill Public Speaking Santri SMK Life Skill Pondok Pesantren 

Attarbiyatussakilah Kota Kendari 

Dalam membangun strategi komunikasi maka, pembina melakukan 

pendekatan kepada santri sebagai langkah awal dalam menjalin hubungan yang 

intens agar kenyamanan santri terhadap pembina membuat mereka lebih terbuka 

dengan menggunakan pendekatan teori komunikasi intrapersonal, mengatur 

strategi komunikasi berdasarkan jenjang pendidikan adalah langkah yang tepat, 

memberikan saran, nasihat serta melakukan evaluasi kepada santri juga adalah 

langkah dalam meningkatkan skill public speaking mereka, memberikan isyarat 

tidak suka sebagai tanda agar santri belajar dari kesalahan yang telah diperbuat 

seperti ribut dalam kegiatan yang sedang berlangsung ataupun tidak mendengar 

perkataan pembina serta membuat jadwal untuk para santri sebagai pengaplikasian 

komunikasi verbal pembina, berlatih sendiri adalah hal yang dapat santri lakukan 

atas perintah pembina dengan tujuan meningkatkan skill public speaking mereka. 
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5.1.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembina Melalui Strategi Komunikasi 

Verbal dan Non Verbal dalam Meningkatkan Skill Public Speaking Santri 

SMK Life Skill Kota Kendari 

Keterbukaan Pembina dan Santri adalah faktor pendukung yang harus dijaga 

karena, ini adalah aset yang akan mempermudah komunikator dan komunikan 

dalam menyampaikan dan menerima pesan sehingga, akan membuat interaksi 

akan semakin stabil serta kegiatan ekstrakurikuler sebagai tambahan santri juga 

adalah pendukung yang dengan adanya program tersebut akan membantu dalam 

meningkatkan skill public speaking para santri. 

Sedangkan faktor penghambat adalah perbedaan latar belakang santri yang 

seperti bagaimana sikap pembina jika kedatangan santri baru dan cara 

memperlakukannya untuk bisa mengikuti kegiatan yang berlangsung seperti 

berbicara di muka umum dalam hal ini skill public speaking santri. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Dalam suatu penelitian pasti terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dan 

hambatan. Namun, hal yang benar-benar menjadi kendala utama yakni seringkali 

peneliti merasa kesulitan bertemu informan apalagi informan laki-laki yakni santri 

putra dan pembina putra karena, pada dasarnya santri putra dan pembina putra 

memiliki asrama dan kegiatan yang sedikit berbeda yang membuat peneliti dalam 

menyesuaikan jadwal dengan mereka agak sulit karena kesibukan para santri dan 

pembina yang juga padat. Namun, hal itu dapat teratasi dengan baik. Selain itu 

yang menjadi kesulitan bagi peneliti adalah mentranskrip hasil waancara dan 

memilah pernyataan informan yang paling relevan dengan topik penelitian. 
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5.3. Saran 

5.3.1. Diharapkan bagi pembina untuk dapat menempatkan situasi dan kondisi 

para santri karena mengingat mereka juga adalah seorang anak yang masih 

membutuhkan kasih sayang sehingga, perasaan yang dapat menyakiti 

mereka agar sekiranya tidak dilakukan seperti memukul apalagi tanpa 

tabayyun terlebih dahulu. Serta sebaiknya pembina melakukan bedah video 

ceramah yang di tonton bersama santri dan bersama-sama melakukan review 

video hal ini dapat bertujuan untuk meningkatkan skill public speaking 

santri dengan menggunakan teknologi serta membuat para santri lebih rileks 

dalam mengikuti kegiatan kepondokan. 

5.3.2. Diharapkan bagi santri untuk senantiasa taat dan patuh kepada pembina 

karena, mereka juga adalah pengganti orangtua saat di pesantren dan 

kepatuhan kalian akan membuahkan hasil kesuksesan di masa depan. 

5.3.3. Kepada Peneliti lain diharapkan agar penelitian ini menjadi sebuah kajian 

yang bermanfaat dan membantu pemahaman terhadap peneliti selanjutnya 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai strategi komunikasi 

verbal dan non verbal pembina dalam meningkatkan skill public speaking 

santri SMK Life Skill Pondok Pesantren Attrabiyatussakilah Kota Kendari. 

 

 

 

 

 


