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KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Deskripsi Teknik Komunikasi 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Istilah Komunikasi berasal dari bahasa latin communis yaitu membangun 

kebersamaan antara dua orang atau lebih, komunikasi juga berasal dari akar kata 

communico yang artinya membagi. Everett M.Rogers (1985) seorang pakar 

Sosiologi Pedesaan Amerika yang kemudian lebih banyak memberikan perhatian 

pada studi riset komunikasi khususnya dalam hal penyebaran inovasi memberikan 

definisi komunikasi yaitu sebagai proses dalam suatu ide yang dialihkan dari 

sumber kepada satu penerima atau lebih dengan tujuan untuk mengubah tingkah 

laku orang tersebut. 

Definisi ini kemudian dikembangkan bersama dengan Lauwrence 

D.Kincair (1981) sehingga melahirkan suatu definisi yang lebih maju dengan 

menyatakan komunikasi ialah proses antara dua orang atau lebih yang membentuk 

atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain. 

David K.Berlo mahaguru komunikasi menyebut secara ringkas bahwa 

komunikasi yaitu instrumen interaksi sosial yang digunakan untuk mengetahui 

dan memprediksi sikap orang dan untuk mengetahui keberadaan diri sendiri dalam 

menciptakan keseimbangan dengan masyarakat (Byrnes, 1965). Komunuikasi 

juga sangat dibutuhkan untuk mengatur tata krama pergaulan antara sesama 

manusia. Dengan komunikasi yang dilakukan dengan baik dan santun akan 
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memberi pengaruh baik secara langsung terhadap diri seseorang dalam 

bermasyarakat.  

Menurut Moor komunikasi ialah penyampaian antara individu dengan 

individu lainnya yang mengatakan bahwa semua manusia dilandasi oleh kapasitas 

untuk menyampaikan maksud,  hasrat,  perasaan, pengetahuan dan pengalaman 

dari orang yang satu kepada orang yang lain. Pada pokoknya komunikasi adalah 

pusat minat dan situasi perilaku dimana suatu sumber menyampaikan pesan 

kepada seorang penerima dengan berupaya mempengaruhi perilaku penerima 

tersebut (Syaiful Rohim, 2009).  

Menurut Jalaluddin (2008) dalam bukunya Psikologi Komunikasi 

menyebutkan komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian yang 

dapat menimbulkan kesenangan, dapat mempengaruhi sikap, dapat meningkatkan 

hubungan sosial yang baik dan pada akhirnya akan menimbulkan suatu tindakan. 

Komunikasi dikatakan efektif dalam pembelajaran apabila terdapat aliran 

informasi dua arah antara pendidik dengan peserta didik dan informasi tersebut 

sama-sama direspon sesuai dengan harapan dari kedua pelaku komunikasi tersebut 

(Abdul Majid, 2013).  

Danil Vardiasyah (2008) mengungkapkan beberapa definisi komunikasi 

secara istilah yang dikemukakan  para ahli: 

1. Berelson & Stainer “Komunikasi adalah suatu proses penyampaian yang 

 berupa informasi, gagasan, emosi dan keahlian. Melalui kegunaan simbol-

 simbol seperti kata-kata, gambar dan lain-lain”. 
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2. Gode “Komunikasi merupakan suatu proses pembuatan sesuatu yang  semula 

 dimiliki seseorang menjadi dimiliki dua orang atau lebih”.  

3. Resuch “Komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan antara satu 

 bagian dengan bagian yang lainnya dalam kehidupan”. 

4. Weaver “Komunikasi merupakan seluruh prosedur melalui pikiran 

 seseorang  yang dapat mempengaruhi pikiran orang lain”. 

Selain itu Deddy Mulyana (2010) juga memberikan beberapa definisi 

komunikasi secara istilah yang dikemukakan beberapa pendapat para ahli yaitu: 

1. Gerald R.Miller “Komunikasi terjadi ketika sumber menyampaikan suatu 

 pesan dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima‟‟. 

2. Mary B.Cassata dan Molefi K.Asante “Komunikasi adalah transmisi 

 informasi dengan tujuan mempengaruhi khayalak”.  

3. Carl L.Hovland “Komunikasi merupakan suatu proses yang memungkinkan 

 seseorang untuk menyampaikan rangsangan yang dapat mengubah perilaku 

 orang lain”. 

Alo Liliweri (2009) dalam bukunya dasar-dasar komunikasi antara 

budaya mengutip pendapat Walstrom dari berbagai sumber menyebutkan 

beberapa definisi komunikasi yaitu: 

1. Komunikasi yaitu pengalihan informasi dari seorang kepada orang lain. 

2. Pertukaran antara individu dengan menggunakan sistem simbol  yang sama. 

3. Komunikasi merupakan pembagian informasi informasi atau pemberian 

 hiburan melalui kata-kata secara lisan atau tertulis dengan metode lain. 
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4. Komunikasi merupakan pertukaran pesan-pesan secara tertulis dan lisan 

 melalui percakapan atau bahkan melalui penggambaran yang imajiner. 

Sebuah definisi yang dibuat oleh kelompok sarjana komunikasi yang 

mengkhusukan diri pada studi komunikasi antar manusia bahwa komunikasi ialah 

suatu transaksi simbolik yang menghendaki setiap orang untuk mengatur 

lingkungannya dengan membangun hubungan antar sesama manusia, melalui 

pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain serta 

berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu (Cangara, 2011). 

2.1.2 Unsur-unsur Komunikasi 

1. Sumber 

Sumber adalah orang yang menyampaikan atau mengirimkan pesan kepada 

penerima. Sumber sering juga disebut istilah komunikator atau pengirim.  

2. Pesan 

Pesan ialah pernyataan yang disampaikan kepada penerima, pernyataan 

tersebut bisa dalam bentuk verbal dan non verbal atau dalam bentuk tulisan  

atau lisan dan boleh juga dalam bentuk  isyarat, yang dapat dimengerti oleh 

penerima pesan. 

3. Media 

Media adalah alat untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima 

pesan. Yang berupa media massa yang mencakup surat kabar, radio, film, 

televisi dan internet. Bisa juga berupa saluran seperti organisasi masyarakat, 

rumah ibadah, pesta rakyat, brosur, buku dan semacamnya. 

4. Penerima 
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Penerima ialah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim dari sumber 

kepada penerima pesan. Penerima pesan tersebut biasa disebut dengan berbagai 

macam sebutan antara lain khalayak, target dan komunikan.  

5. Pengaruh atau Efek  

Pengaruh ialah perbedaan antara apa yang dipikirkan, yang dirasakan dan 

dilakukan oleh penerima pesan sebelum dan sesudah menerima pesan. 

Pengaruh ini dapat terjadi pada pengetahuan seseorang, sikap dan tingkah laku 

seseorang. 

6. Umpan Balik 

Umpan balik adalah tanggapan sesorang dari penerima sebagai penerima pesan 

dari sumber. Sebenarnya ada juga yang beranggapan bahwa umpan balik 

sebenarnya adalah efek atau pengaruh.  

7. Lingkungan 

Lingkungan adalah suatu yang memengaruhi jalanya komunikasi. Lingkungan 

dapat diartikan dalam bentuk fisik, sosial budaya, psikologis dan dimensi 

waktu.  

2.1.3 Dimensi Komunikasi  

1. Komunikasi Sebagai Proses 

Komunikasi sebagai proses ialah kegiatan yang berlangsung secara dinamis, 

yang didefinisikan sebagai proses adanya titik awal dimana suatu kegiatan 

mulai bergerak ketitik akhir yang menjadi tujuan akhir yang akan dicapai. 

2. Komunikasi Sebagai Simbol 



13 
 

Komunikasi sebagai simbol ialah pesan yang disampaikan pengirim kepada 

penerima dalam bentuk verbal tertulis atau lisan ataupun dalam bentuk isyarat. 

Proses makna pada simbol-simbol dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya  

adalah budaya dan pengalaman yang tumbuh dan berkembang dalam kelompok 

masyarakat.  

3. Komunikasi Sebagai Interaksi 

Komunikasi sebagai interaksi ialah komunikasi yang tidak pernah terjadi tanpa 

melibatkan orang lain. Oleh karena itu dalam proses komunikasi akan terjadi 

aksi dan interaksi di antara para pelaku-pelaku komunikasi.  

4. Komunikasi Sebagai Aktivitas Sosial 

Komunikasi sebagai aktivitas sosail merupakan sifat ingin berusaha untuk 

melakukan hubungan dengan sesama. Hal ini dilakukan karena ingin 

menghilangkan keterasingan,  dan juga keinginan untuk mengetahui apa yang 

telah terjadi di luar dirinya. Hubungan antara sesama yang dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup atau untuk aktualisasi dirinya, yang hanya dapat 

dipenuhi melalui komunikasi.  

5. Komunikasi Sebagai Sistem 

Komunikasi sebagai sistem ialah suatu aktivitas dimana semua komponen yang 

mendukung saling berinteraksi antara satu sama lain dalam menghasilkan 

luaran (Semprivivo,1982). Sistem senantiasa memerlukan sifat-sifat yakni 

menyeluruh, saling bergantungan, berurutan, mengontrol dirinya, seimbang, 

terarah, dinamis dan tidak statis.  

6. Komunikasi Sebagai Multidimensional 
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Komunikasi sebagai multidimensional adalah semua elemen yang saling 

memengaruhi antara satu sama lain. Yang artinya komunikator tidak hanya 

memengaruhi pesan saja tapi juga bisa memengaruhi media dan penerima. 

2.1.4 Gangguan (Rintangan) Komunikasi 

Jika komunikasi dilihat sebagai suatu sistem  maka gangguan komunikasi 

bisa terjadi pada semua elemen atau unsur-unsur yang membangunnya, termaksud 

faktor lingkungan dimana komunikasi itu terjadi. Menurut Shannon dan Weaver 

(1949), gangguan komunikasi terjadi jika terdapat intervensi terhadap salah satu 

komponen komunikasi, sehingga proses komunikasi tidak dapat berlangsung 

secara efektif. Sedangkan proses komunikasi yang  dimaksudkan adalah adanya 

hambatan yang membuat proses komunikasi tidak berlangsung sebagaimana 

harapan komunikator dan penerima. 

Meski gangguan dan rintangan komunikasi dapat dibedakan, tetapi 

sebenarnya rintangan dalam komunikasi bisa juga terjadi karena disebabkan oleh  

adanya gangguan. Gangguan atau rintangan komunikasi tersebut pada dasarnya 

dapat dibedakan atas delapan macam yaitu: 

1. Gangguan Teknik 

Gangguan teknis terjadi jika salah satu alat yang digunakan ketika 

berkomunikasi mengalami gangguan atau bermasalah, sehingga informasi yang 

ditransmisi atau yang akan di terima melalui saluran mengalami kerusakan. 

Misalnya gangguan pada stasiun radio dan TV, gangguan jaringan telepon, 

radio yang terganggu sehingga suaranya tidak jelas dan sebagainya. 

2. Gangguan Sematik 
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Gangguan sematik ialah gangguan komunikasi yang disebabkan karena adanya 

kesalahan pada bahasa yang digunakan (Blake, 1979). Gangguan sematik 

sering terjadi karena: 

a) Kata-kata yang digunakan terlalu banyak memakai jargon bahasa asing 

sehingga sulit dimengerti oleh masyarakat tertentu. 

b) Bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan bahasa yang digunakan  

  penerima. 

c) Struktur bahasa yang digunakan tidak sebagaimana yang digunakan 

 membingungkan penerima. 

d) Latar belakang budaya yang menyebabkan terjadinya salah persepsi 

 terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan. 

3. Gangguan Psikologi 

Gangguan psikologi merupakan gangguan yang terjadi disebabkan karena 

adanya persoalan yang timbul dari diri individu. Contohnya perasaan curiga 

penerima kepada sumber atau karena adanya gangguan kejiwaan sehingga 

ketika pengiriman dan peneriman informasi tidak sempurna. 

4. Rintangan Fisik dan Organik 

Rintangan fisik terjadi disebabkan oleh kondisi geografis. Contoh tempat yang 

jauh dan terpencil sehingga sulit dicapai, tidak adanya signal, dan jalur 

transportasi yang sangat sulit. Dalam komunikasi antar manusia rintangan fisik 

bisa diartikan karena gangguan organik pada fisik manusia. Contoh salah satu  

dari panca indra si penerima tidak berfungsi karena buta, tuli atau bisu. 

5. Rintangan Status 
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Rintangan status adalah rintangan yang terjadi karena disebabkan oleh jarak 

sosial di antara peserta komunikasi. Contoh perbedaan status antara senior dan 

yunior atau antara atasan dan bawahan.  

6. Rintangan Kerangka Berpikir 

Rintangan kerangka berpikir adalah rintangan yang terjadi karena disebabkan 

adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak. Hal ini 

disebabkan karena latar belakang pengalaman dan pendidikan yang berbeda.  

7. Rintangan Budaya  

Rintangan budaya terjadi karena disebabkan oleh adanya perbedaan norma, 

nilai dan kebiasaan yang dianut oleh pihak-pihak yang berkomunikasi. 

8. Rintangan Birokrasi 

Rintangan birokrasi adalah sesuatu yang terjadi karena terhambatnya proses 

komunikasi yang disebabkan oleh struktur organisasi. Dalam organisasi 

pemerintahan atau perusahaan yang begitu besar sering kali terjadi kendala, 

yakni penyampaian informasi dari pimpinan puncak tidak sampai pada 

karyawan di tingkat eselon bawah.  

2.1.5 Fungsi dan Kegunaan Komunikasi 

Fungsi merupakan potensi yang dapat digunakan untuk memenuhi tujuan 

dalam kegiatan tertentu. Komunikasi sebagai ilmu pengetahuan memiliki fungsi 

yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kehidupan manusia. 

Secara klasik fungsi komunikasi ditujukan untuk:  

1. Memberikan informasi 

2. Menghibur 
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3. Mendidik dan 

4. Memberikan opini publik 

David K.Berlo mahaguru komunikasi dari Michigan State University 

menyebutkan secara ringkas bahwa komunikasi sebagai instrumen interaksi sosial 

berguna untuk mengetahui dan memprediksi sikap orang lain, juga untuk 

mengetahui keberadaan diri sendiri dalam menciptakan keseimbangan dengan 

masyarakat (Byrnes, 1965). Jadi sudah jelas bahwa komunikasi tidak dapat 

dipisahkan dengan kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun 

sebagai anggota masyarakat. Komunikasi diperlukan untuk mengatur tata krama 

pergaulan antara manusia. Melalui komunikasi yang dilakukan dengan baik dan 

santun akan mempengaruhi langsung terhadap diri seseorang dalam 

bermasyarakat. Pendek kata, keberhasilan atau kegagalan sesorang dalam 

mencapai sesuatu yang diinginkan, termaksud karier dan rezeki seseorang banyak 

tergantung pada kemampuannya berkomunikasi. 

Goran Hadebro seorang professor komunikasi berkebangsaan Sweedia 

dalam bukunya Communication and Social Change in Developing Nations (1982) 

berhasil mengembangkan kegunaan media komunikasi menjadi beberapa fungi 

yaitu: 

1. Menciptakan iklim perubahan dengan memperkenalkan nilai-nilai baru untuk 

 mengubah sikap dan perilaku kearah modernisasi. 

2. Mengajarkan keterampilan-keterampilan baru kepada masyarakat. 

3. Meningkatkan aspirasi dengan informasi yang dibaca, didengar dan dilihat. 
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4. Membantu masyarakat dalam menemukan nilai-nilai baru dan keharmonisan 

 dari suatu situasi tertentu. 

5. Meningkatkan aktivitas politik seseorang untuk ikut mengambil bagian dalam 

 penentuan kebijakan publik. 

6. Menjadi sarana pembelajaran melalui pertukaran ide dan pengalaman para 

 anggota masyarakat tanpa mengenal tempat dan waktu. 

2.1.6 Pengertian Teknik Komunikasi  

Komunikasi yang dikakukan oleh manusia memiliki teknik komunikasi 

tersendiri termasuk Ustadzah dan Santri, sedangkan dalam kamus besar teknik 

merupakan cara atau kepandaian membuat sesuatu atau melakukan sesuatu untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan . Teknik adalah cara, metode seorang pembina 

dalam menyampaikan suatu pesan untuk mencapai suatu tujuan yang tepat. 

Teknik dapat dikatakan sebagai pendekatan secara sederhana tentang kenyataan 

yang ada teknik-teknik dalam komunikasi secara sederhana.  

Komunikasi berasal dari bahasa latin communicate yang berarti 

berbicara, menyampaikan pesan, informasi, pikiran, gagasan dan pendapat yang 

dilakukan oleh seseorang untuk orang lain dengan mengharapkan jawaban dari 

orang tersebut, tanggapan atau arus balik (Muis, 2001).  

Menurut Onong (2001) komunikasi mempunyai arti pemberitahuan atau 

pertukaran pikiran. Istilah komunikasi sendiri yaitu berasal dari bahasa Inggris 

yaitu Communication dari kata communis yang bermakna sama (common). 

(Devito, 2004) menjelaskan bahwa di dalam komunikasi dengan orang lain jika 

sistem bahasanya berbeda maka komunikasi itu tidak akan efektif dan bermakna.  
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Setelah dikemukakan pengertian teknik dan pengertian komunikasi di 

atas, maka dapat dipahami bahwa pengertian teknik komunikasi adalah cara atau 

kepandaian seseorang dalam menyampaikan pesan, gagasan pemikiran, idea atau 

lainnya untuk dapat lebih mudah dipahami/dimengerti oleh orang lain.  Dengan 

mengetahui cara pada sebuah proses komunikasi maka seseorang dapat 

mengetahui teknik komunikasi yang digunakan apabila terjadi sebuah kekurangan 

atau kelemahan yang dapat meminimalsasikan sehingga tidak terjadi kesalahan 

dalam menyampaikan sebuah informasi dalam sebuah proses komunikasi. 

Sesuai dengan kodrat manusia bahwa komunikasi adalah tradisi yang 

dikembangkan oleh manusia. Manusia melakukan komunikasi ailah naluri untuk 

memperoleh kebutuhan hidupnya dengan mudah. Melalui komunikasi dalam 

kebutuhan manusia akan terpenuhi, dari keperluan makan, papan, sandang dan 

kesehatan, dapat di lihata bahwa teknik komunikasi sangat penting dalam 

kehidupan manusia. 

2.1.7 Teknik-Teknik Komunikasi 

Onong Uchjana Effendy (2004) dalam sebuah bukunya “Ilmu 

komunikasi teori dan praktek” bahwa dalam sebuah proses komunikasi terdapat 

pembagian atau klasifikasi teknik komunikasi yaitu sebagai berikut: 

1. Teknik Komunikasi Informatif 

Komunikasi informatif yaitu komunikasi untuk menyapaikan informasi, teknik 

komunikasi ini dilakukan agar orang lain tahu dan mengerti. Tujuannya untuk 

sosialisasi atau pemasyarakatan, motivasi atau menjelaskan tujuan dan 

dorongan individu atau kelompok berdasarkan tujuan. 
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2. Teknik Komunikasi Persuasif 

Bettinghaus (1973) menyebutkan pesuasif merupakan usaha pemikiran yang 

dimiliki oleh seseorang dan perbuatan seseorang atau hubungan aktivitas antara 

pembicara dan pendengar dimana pendengar berusaha untuk mempengaruhi 

tingkah laku kepada pendengar melalui perantara, pendengaran dan 

penglihatan. Sedangkan komunikasi persuasif merupakan proses komunikasi 

yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pemikiran dan pendapat orang lain 

agar menyesuaikan pendapat dan keinginan komunikator atau pembicara.  

Proses komunikasi yang mengajak atau membujuk orang lain dengan tujuan 

untuk mengubah sikap seseorang, keyakinan seseorang dan pendapat seseorang 

sesuai dengan kenginan pembicara. Ajakan tersebut bukan berarti paksaan atau 

ancaman (Burgoon & Rufner 2002). Adapun tujuan dari komunikasi persuasif 

tidak hanya untuk memberitahu, tetapi juga untuk mengubah sikap, pendapat 

atau perilaku seseorang (Bruce, 2009). 

3. Teknik Komunikasi Koersif  

Komunikasi koersif yaitu teknik komunikasi untuk menyampaikan pesan yang 

bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi apabila tidak 

dilaksanakan pesan yang disampaiakan. Tetapi komunikasi koersif ini tidak 

menggunakan kekerasana dalam penyampaian pesan walaupun sifatnya 

memaksa. Koersif dapat berbentuk perintah-perintah, instruksi dan lain 

sebagainya (Widjaja. 2002). 
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4. Komunikasi Hubungan Manusia (Human Relation) 

Hubungan manusia merupakan human relation, yaitu hubungan manusia yang 

tidak hanya dalam hal berkomunikasi saja, namun didalam pelaksanaannya 

terkandung nilai-nilai kemanusiaan serta unsur-unsur kejiwaan yang amat 

mendalam (Onong Uchjana, 2004). Hubungan manusia dapat dikatakan 

komunikasi karena sifatnya action oriented yang mengadung suatu kegiatan 

dimana untuk merubah sikap, pendapat atau perilaku seseorang. 

2.2 Deskripsi Pembinaan  

2.2.1 Pengertian Pembinaan  

Secara bahas pembinaan berasal dari kata “bina” yang berimbuhan kata 

pem-an. Pem-bi-na-an yang berarti membangun sesuatu agar lebih baik, 

pembinaan orang-orang yang membina (Departemen Pendididkan Nasional, 

2008). Dalam kamus pembinaan berasal dari kata bina yang memiliki arti 

mengusahakan agar lebih baik, lebih maju dan lebih sempurna. Sedangkan 

pembinaan yaitu perihal membina, pembaharuan dan penyempurnaan (Tim 

Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008). Dengan demikian pembinaan mempunyai 

makna yaitu usaha sadar seseorang atasan untuk membina bawahannya agar 

menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan menggunakan berbagai hal. 

Pembinaan juga dapat diartikan sebagai usaha-usaha, tindakan dan 

kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kegiatan yang berkualitas beragama 

baik dalam bidang tauhid, bidang perikanan, bidang akhlak dan bidang 

kemasyarakatan (Helmi, 2016). Sedangkan menurut Hendiyat Soetopo dan Westy 

Soetopo pembinaan merupakan petunjuk suatu kegiatan yang mempertahankan 
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dan menyempurnakan apa yang telah ada. Dalam hal lain pembinaan merupakan 

usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik (Alwi, 2007). 

2.2.2 Macam-macam Pembinaan   

Macam-macam pembinaan menurut Mangunhardjana (1992) adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembinaan Organisasi 

Pembinaan organisasi diadakan untuk sekelompok orang yang baru masuk 

dalam suatu bidang tertentu, bagi orang yang belum berpengalaman pembinaan 

ini dapat membantu untuk mengetahui perkembangan dalam bidang tersebut. 

2. Pembinaan Kecakapan 

Pembinaan kecakapan yaitu pembinaan untuk para peserta yang dapat 

mengembangkan kecakapan yang sudah dimiliki agar mendapatkan kecakapan 

baru yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya yang akan dilakukan. 

3. Pembinaan Pengembangan Kepribadian 

Pembinaan pengembangan kepribadian yaitu pembinaan pengembangan sikap. 

Pembinaan ini ada pada pengembngan kepribadian dan sikap seseorang. 

Pembinaan ini sangat membantu para peserta agara mengenal dan 

mengembangkan dirinya menurut gambaran atau cita-cita yang di inginkan. 

4. Pembinaan Kerja 

Pembinaan kerja merupakan pembinaan yang diadakan oleh suatu lembaga 

untuk para anggota stafnya. Maka pada dasarnya pembinaan ini diadakan bagi 

mereka yang sudah bekerja dalam bidang tertentu. Tujuannya untuk membawa 
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orang keluar dari situasi kerja mereka agar dapat menganalisis kerja dan dapat 

membuat rencana untuk peningkatan di masa depan. Pembinaan kerja  ini 

mengarah untuk mempersiapan masa depan sejak awal pembinaan di lakukan. 

5. Pembinaan Penyegaran 

Pembinaan penyegaran adalah pembinaan yang hampir sama dengan 

pembinaan kerja bedanya hanya dalam pembinaan penyegaran biasanya tidak 

ada penyajian hal yang sama sekali baru, tetapi hanya sekedar cakrawal pada 

pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada. 

6. Pembinaan Lapangan 

Pembinaan lapangan ini bertujuan untuk mendapatkan para peserta dalam 

situasi yang nyata agar mendapatkan pengetahuan dana dapat memperoleh 

pengalaman secara langsung dalam pembinaan.Tekanan pembinaan lapangan 

mendapatkan pengalaman praktis dan masukan, khususnya yang berhubungan 

dengan masalah-masalah yang ditemukan dilapangan. 

2.2.3 Pentingnya Pembinaan   

Tidak semua orang melihat kepentingan pembinaan. Cukup banyak orang 

yang meragukan apakah pembinaan memang mampu membawa pengaruh pada 

orang yang menjalaninya. Mereka menyaksikan apakah lewat pembinaan orang 

dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik. Meski pembinaan tersebut bukan 

merupakan obat yang paling mujarabuntuk meningkatkan mutu pribadi dan 

pengetahuan, sikap, kemampuan serta kecakapam dalam berbicara, namun bisa 

dipenuhi segala syarat pembinaan memang ada manfaatnya. Apabila pembinaan 

berjalan dengan baik maka dapat membantu orang yang menjalani sesuatu yaitu: 
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1. Melihat diri  dan pelaksanaan hidup serta kerjanya 

2. Menganalisis situasi hidup dari segala segi positif dan negatif  

3. Menemukan masalah dalam kehidupan  

4. Menemukan hala atau bidang hidup yang sebaiknya di ubah ataupun diperbaiki  

5. Merencanakan sasaran dana programa dibidang hidup dimana ketika sudah 

 mengikuti pembinaan  (Mangunhardjana, 1992). 

2.2.4 Fungsi Pembinaan  

Ada beberapa fungsi pokok dalam pembinaan menuru A. Mangunharjana 

(1992) mencakup dalam tiga hal yaitu sebagai berikut: 

1. Penyampaian Informasi dan Pengetahuan 

Pembinaan berfungsi sebagai pemberi informasi kepada peserta didik/binaan 

baik dalam segi kebudayaan, kewajiban serta tanggung jawab agar sesuai 

dengan visi dan misi dalam suatu perorganisasi. 

2. Perubahan dan Pengembangan Sikap 

Seseorang perluh dilakukan pembinaan karena belum sesuai dengan apa yang 

menjadi tujuan dari organisasi, baik dalam lingkup pendidikan formal maupun 

non formal. Diadakan pembinaan agar menjadi pribadi yang sesuai dengan 

tujuan dalam organisasi. 

3. Latihan dan Pengembangan Sikap 

Latihan dan pengembangan sikap merupakan tujuan utama dalam melakukan 

suatu pembinaan, dengan kata lain pembinaan dilakukan agar seseorang 

mampu mengembangkan kemampuan atau potensi diri dalam hal-hal tertentu 

dan bisa terbiasa ketika akan melakukan sesuatu. 
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2.3 Deskripsi Tahfidz Al-Qur’an  

2.3.1 Pengertian Tahfidz Al-Qur’an 

Tahfidz Al-Qur‟an terdiri dari dua kata yaitu tahfidz dan Al-Qur‟an, yang 

mempunyai makna yang berbeda. Tahfidz yang berarti menghafal, kata menghafal 

dari kata dasar hafal yang dari bahasa arab hafidza-yahfadzu-hufdza yang lawan 

dari lupa, yaitu selalu ingat dan sedikit lupa (Mahmud Yunsu, 1990). Menurut 

Abdul Aziz Abdul Rauf (2004) definisi tahfidz atau sering dikenal dengan 

menghafal merupakan proses mengulang sesuatu baik membaca atau mendengar. 

Dimana pada saat bekerja jika sering diulang maka pasti menjadi akan di hafal. 

Dapat disimpulkan bahwa tahfidz Al-Qur‟an merupakan proses untuk 

memelihara, menjaga dan melestarikan kemurnian Al-Qur‟an yang diturunkan 

kepada Rasulullah SAW, sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Islam, 

dipelihara diluar kepala agar tidak terjadi perubahan dan pemalsuan serta dapat 

menjaga dari kelupaan baik secara keseluruhan maupun sebagian. 

2.3.2 Metode Tahfidz Al-Qur’an  

Sebagai petunjuk dalam kehidupan umat Islam, Al-Qur‟an tidaka hanya 

dengan suara yang indah dan fasih saja, tetapi harus dipahami agar konkret dalam 

memeliharanya baik dalam bentuk tulisan maupun hafalan. Sebagai umat Islam 

kita mempunyai kewajiban memelihara dan menjaganya, dengan memcaba, 

menulis dan menghafal, sehingga wahyu tersebut senantiasa terjaga dan 

terpelihara dari perubahan dan penggantian, baik huruf maupun susunan kata-

katanya sepanjang masa (Akbar& Ismail, 2016). Sebagaimana firman Allah surat 

Al-Hijr ayat 9: 
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ََ اِوَّا ىًَُ ىََحفِظُُ َن   اِوَّا وَْحُه وَّز ْىىَا ا ىذِّ ْمَز 

“Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur’an, dan pasti kami (pula) yang 

memeliharanya” (Kemenag, 2011). 

 

Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT memberikan garansi bahwa Allah 

senantiasa menjaga Al-Qur‟an sepanjang masa dan penjagaan Allah terhadap Al-

Qur‟an bukan berarti Allah menjaga secara langsung tetapi ada fase-fase 

penjagaannya. Dimana ada fase penulisan melibatkan para hambanya untuk ikut 

menjaga Al-Qur‟an tersebut. Salah satu bentuk realisasinya ialah Allah 

mempersiapkan manusia-manusia pilihan yang menjadi penghafal Al-Qur‟an serta 

menjaga kemurniaan kalimat dan bacaannya. Sebab memelihara kesucian dengan 

menghafalnya merupakan pekerjaan yang terpuji dan merupakan amal yang 

sangat dianjurlkan oleh Rasulullah SAW.  

Beberapa metode menghafal Al-Qur‟an yang sering dilakukan oleh para 

penghafal Al-Qur‟an, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Metode Wahdah 

Metode wahdah adalah menghafal satu persatu terhadap ayat-ayat yang hendak 

dihafal. Untuk mencapai hafalan awal, setiap ayat yang dapat dibaca sebanyak 

sepuluh kali atau dua puluh kali dan boleh lebih, sehingga proses ini mampu 

membentuk pola dalam bayangannya dan membentuk gerak reflex pada 

lisannya.  

2. Metode Sama‟i 

Metode sama‟i adalah metode mendengarkan maksudnya yaitu mendengarkan 

sesuatu bacaan untuk dihafalkan, yang dilakukan secara berulang-ulang. 
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Metode ini sangat efektif jika digunakan bagi penghafal Al-Qur‟an yang 

mempunyai daya ingat ekstra. 

3. Metode Jama‟ 

Metode jama‟ dilakukan dengan cara kolektif atau secar a bersama-sama dalam 

membacakan ayat-ayat yang akan dihafalkan yang dipimpin oleh pembina. 

4. Metode Tasmi 

 Metode tasmi mempunyai arti mendengar, sehingga dalam metode ini 

 merupakan kegiatan mendengarkan bacaan untuk dihafalkan baik secara 

 perseorangan maupun berjamaah. 

5. Metode Tahsin 

 Metode tahsin merupakan salah satu cara tilawal Al-Qur‟an yang menitik 

 beratkan pada makhroj (tempat keluarnya huruf), sifat-sifat huruf dan ilmu 

 tajwid. 

Metode-metode diatas merupakan metode  pembinaan menurut ajaran 

Islam yang selaras dengan bentuk keadaan psikologis, menurut masing-masing 

individu dengan menyambungkan teknik komunikasi dengan pembinaan tahfidz 

Al-Qur‟an, maka tujuan akan dapat mudah terealisasikan dalam benak mereka 

sehingga menjadi modal yang berharga dalam proses perubahan perilaku mereka. 

2.3.3 Hukum dan Faedah Menghafal Al-Qur’an  

Mayoritas para ulama sepakat mengenai hukum menghafal Al-Qur‟an 

adalah fardhu kifayah. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa orang yang 

menghafal Al-Qur‟an tidak boleh kurang dari jumlah mutawatir, artinya jika 

dalam suatu  masyarakat tidak ada seorang pun yang menghafal Al-Qur‟an maka 
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orang dalam sebuah kampung tersebut berdosa semuanya. Namun jika ada salah 

salah satu penghafal Al-Qur‟an, maka gugurlah kewajiban dalam suatu 

masyarakat tersebut (Rafiul Wahyudi, 2016). 

Namun, walaupun demikin kita sebagai manusia ciptaan Allah yang 

diperintahkan untuk beribadah kepadanya tidak ada salahnya jika berusaha untuk 

menghafal Al-Qur‟an, memahami isinya dan mengamalkannya, karena 

didalamnya memuat tentang ilmu-ilu agama serta pengetahuan yang mendekatkan 

seseorang hamba kepada Tuhannya. Sebab sebagai umat muslim kita mempunyai 

kewajiban untuk mengetahui urusan agama yang memuat urusan ibada maupun 

muamalah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Shad ayat 29: 

ىُُاّْاالَْىبَِب  َْ ََ ىِيَتََد مََّز اُ   ًِ  ِمتٌَب اَوَز ْىىًَُ اِىَْيَل ُمبََز ٌك ىِّيَدَّ بَُّزَ ْا َءايَتِ

“Kitab (Al-Qur’an) yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka 

menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat 

pelajaran” (Kemenag, 2011). 

 

Menurut para ulama, ada beberapa faedah dalam menghafal Al-Qur‟an 

adalah sebagai berikut: 

1. Jika menghafal disertai dengan amal soleh dan keikhlasan, maka ini merupakan 

kemenangan dan kebahagiaan didunia dan diakhirat. Orang-orang yang 

menghafal Al-Qur‟an akan mendapatkan anugrah dari Allah berupa ingatan 

yang tajan dan pemikiran yang cemerlang. 

2. Para penghafal Al-Qur‟an memiliki identitas yang baik, yaitu akhlak dan 

perilaku yang baik. Rasulullah SAW bersabda: yang menjadi imam suatu kaum 

adalah yang paling banyak hafalannya (HR. Muslim). 
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3. Seorang penghafal Al-Qur‟an akan cepat menghadirkan dalil-dalil dari isi Al-

Qur‟an untuk suatu kaidah dalam ilmu Nahwu dan ilmu Sharaf. 

4. Seorang penghafal Al-Qur‟an dalam setiap waktunya akan selalu memutar otak 

agar hafalan  Al-Qur;annya tidak dilupakan (Sa‟adullah, 2008) 

Berikut adalah faedah dalam menghafal Al-Qur‟an menurut Ahsin W. 

Al-Hafidz ialah:  

1. Mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat  

2. Sakinah (tentram jiwanya)  

3. Tajam ingatan dan bersih intuisinya, sebagaimana firman Allah SWT yaitu:  

ََ َرْحمَ  َُ ِشفَا ٌء  وُىَِزُه ِمَه اَْىقُْزَءاِن َما ٌُ اَل يَِز ْيُد اُىظَيِِميَه ااَِلَخَسا ر  ََ ََ ُْ ِمىِيَه  ةٌ ىِْيُم  

“Dan kami turunkan dari Al-Qu’ran suatu yang menjadi penawar dan rahmat 

bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur’an itu tidaklah menambah kepada 

orang-orang yang zalim selain kerugian”  (Kemenag, 2011). 

 

4. Bahtera ilmu 

 Khazanah Ulumul Qur‟an (ilmu-ilmu Al-Qur‟an) dan kandungannya akan 

 banyak terekam dan melekat dibenak orang yang menghafalnya sehingga akan 

 menjadi motivator dalam kehidupannya.  

5. Memiliki identitas yang baik dan berperilaku jujur 

Seorang yang hafal Al-Quran sudah selayaknya untuk berperilaku jujur dan 

berjiwa Qur‟ani. Identitas demikian akan selalu terpelihara karena jiwanya 

selalu mendapat peringatan dari ayat-ayat Al-Qur‟an yang selalu dibacanya.  

6. Fasih dalam berbicara  

7. Memiliki Do‟a yang mustajab 
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2.3.4 Adab Menghafal Al-Qur’an  

Imam an-Nawawi menulis dalam At-Tibyan beberapa adab utama para 

penghafal Al-Qur‟an adalah sebagai berikut:  

1. Para penghafal hendaknya senantiasa menjaga wudhu dan bersiwak dalam 

setiap berinteraski dengan Al-Qur‟an, baik saat menghafal ataupun muroja‟ah. 

2. Para penghalal hendaknya memiliki tempat yang bersih dan suci, seperti 

mesjid. Mesjid adalah tempat terbaik yang disepakati oleh para ulama kerena 

mesjid menghimpun berbagai kemuliaan dan keberkahan. 

3. Dianjukan untuk menghadap kiblat agar lebih khussuh dan tawadhu.  

4. Beristigfar, memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai gangguan setan 

5. Berpenampilan terbaik sebagai penghormatan terhadap kemuliaan dan 

keagungan Al-Qur‟an (Adi Hidayat, 2018). 

Dengan  mengetahui adab dalam membaca atau menghafal Al-Qur‟an 

diharapkan kita sebagai umat Islam mampu mengetahuainya. Hal ini dimaksud 

agar kita lebih mengetahui dan menghormati Al-Qur‟an yang merupakan kitab 

suci dan sebagai pedoman umat Islam. 

2.4  Penelitian Relavan 

Untuk mengetahui lebih jelasnya penelitian ini sangat penting 

mengetahui kiranya karya-karya terdahulu yang membicarakan tentang teknik 

komunikasi dalam pembinaan Tahfizh Al-Qur‟an. Beberapa karya yang saya 

temui diantaranya sebagai berikut: 

1. Sri Hardiati (2018) “Teknik Komunikasi Ustadzah Kepada Para Santriwati 

 untuk  dapat menghafal Al-Qur‟an Al-Fuad di Pesantren Tahfiz Qur‟an Al-
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 Fuad Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Temiang”. Penelitian berfokus 

 pada teknik komunikasi yang dilakukan oleh Ustadzah dengan santriwati 

 dalam kegiatan menghafal, yang dilaksanakan setiap pagi. Tujuan kegiatan ini 

 adalah untuk mencetak santriwati yang dapat menghafal Al-Qur‟an. 

2. Probo Trio Anggoro (2017) “Teknik Komunikasi Persuasif dalam Membangun 

 Minat Belajar”. Penelitian ini menegaskan pada suatu teknik komunikasi 

 persuasif dalam membangun minat belajar pada staf.   

3. Sumidayana (2018) “ Komunikasi Kiayi  dengan Santri dalam Hafalan Al-

 Qur‟an dan Implikasinya terhadap Syiar Islam di  Pondok Pesantren Lam 

 Alif Madarizul  Ulum Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten 

 Pesawaran“. Penelitian ini berfokus pada komunikasi yang dilakukan oleh 

 kiayi kepada santri dalam membimbing santrinya untuk menghafal Al-Qur‟an, 

 dan perbedaan karakter pada masing-masing santri harus dipahami oleh 

 kiayi. Sehingga kiayi akan lebih mudah  mengerahkan  santri untuk mencetak 

 generasi muda berwawasan Al-Qur‟an yang berkualitas dengan menggunakan 

 komunikasi yang baik. 

4. Nelmy Armaini (2020) “Teknik Komunikasi Dalam Pembinaan Tahfidz Al-

 Quran di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia Rimbo Bujang. 

 Dalam penelitian ini penulisannya membahas tentang  teknik komunikasi 

 dalam pembinaan tahfidz Al-Qur‟an di sekolah menengah pertama Islam 

 Terpadu Cendikia Rimbo Bujang, sehingga penelitian ini hanya fokus kepada 

 teknik komunikasi yang digunakan oleh Pembina/Ustadz di Cendikia Rimbo 

 Bujang. 
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Jadi, penelitian-penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis yaitu “Teknik Komunikasi dalam Pembinaan  Tahfidz Al-

Qur‟an  di Markaz Tahfizh Al-Qur‟an Abdurrahman Bin Auf Wahdah Islamiyah 

Kendari”. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian untuk melihat 

dan mengamati bagaimana teknik komunikasi dalam pembinaan tahfidz Al-

Qur‟an yang dilakukan di Markaz Tahfizh Al-Qur‟an Abdurrahman Bin Auf  

Wahdah Islamiyah Kendari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


